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 یاههنه رد مه و شیپ یاههنه رد مهم
 یاهامتیس هدرپ رب هک ی جراخ یاهملیف هرابرد +
 یاهتادربابهک یا شاد یلاهفرح دنکی م تموکح

 ناگد نکدراوو نارادامنیس يصعب یوسزا یاهنانییدپ ۱
 هتفرگ ی لاه ههیج میدید هک اجنآات , دخ هجاوم

 ناسیاهفرح نتنگناوات تسیاهنفهدنچ و دوشیم ۱
 !رسچ هک تسنیارسرب الاح فرح ! ميهديم یی ار |
 ار«اهدیجمت» و دنریگیم لدلبار « اهداریا » طقف 1

 -یمدشابنایمرد یفاصنا رگا هک ,دنراگنایم هدیدات |[
 یشیاتسودیجعت هکنیا# .دنرگنیار هیضق یودود دیاپ |
 دسسونناماهفیظو یاپاب ,بوخ یاهعلیفزا ار 1
 تسردانیناهتنادربابار اهیاهیریگ هتکت و اهدیانک و /

 :دنیاشگب یاههج ودنک هناهب , هناییدب و
 < مياشیم ار ملیف ناگدننکدراو هدرد» ام... |
 نامی ماکان ءاهسزا زوبع رد مه ناشیاهتینسح |

 ملیفندرکدراوهب روبجم ریزگانهب و هچینن رد هک
 نآ رتشوخ .مينيبیم هدرپ رب هک دناتسدنبازا یف

 «اروه»بوخیامنیس یا ریامدنک ر واپ همه هک

 مهزاب ؛نآ شیارفاو هلجم تسیق .رابرد 8
 تلاخم و تقفاومردهک ماهتشاد یلاحنفلت و

 ؛اهرظنهطقن نیزآ ار مهس نیرتنیب ودوب شيا
 «رابرد یتفو هکنیا فرحو .دنتشاد طورثم
 نایمدیآیم شیپ یاهسیاقم دننزیم فرح دوب

 هلجم پاچ لثم رد هک تالجم ریاس و ام
 . تسوروطآ هلجم ناف اچ و تسیر
 دسحاو هچ ویتفگنه یاههناوتنپ هچ هکنیا

 ییاههرهچدنتسههکنیا ایوشیمشوخلد و دریگیم ار 5

 ینوک رکهو یئامنیس بلطم همه نيا یروآدرگ
 تایحلک رد و اهوکتنگ ,بلاطم شنیزگ هوجب رب
 هشیدادیابن «تساهتفای هلجم هک هرات ینوخ و هرات

 .ميتسيندوخزا فیرعت لها هک و ک ,دوش هتفرگ

 میهدیمت اجیبیهدع و ام تمیق نیا ندورفا اپ
 ميهاوخرایتخا رد هک یناناکما و یئاناوت دح ۷ اما

 دومنمیهاوخشالتهلج» ندش رتهب هچره رد «تفرک
 یسارتحا و ميراداشهپام هک تسینید نیرتمک نیا
 تساهن هک هلجم رشان «یوضترم» تینسح هب
 یهبنچ وامنیسراتس رتشیبهچره یدنموربآ ؛شیولطع
 تستآ بلاطم یراذگرثا و نآ "یگدنرا

 . هلجم ثمیق «رابرد اهرظنطقن دروخرپ زا

 مهس طورشم ناتفاوم ؛ دشهراثا زاغآ رد هکنانچمح

 اجن[۲ هدنیآ رد ميهديمار لوقنیا امهک دنراد هدمع

 ناگدنناوختسا وخندروآربرد .تسا نامناوت رد هک

 .میشاب اشوک , امنیس هزاتس یمیص

۳ 

 نابهگن :میتسه پان ملیف كي راظتنا منچ 8
 هتنهدنچات ایوگ هک یناواکا ایلیل زا « بش

 نارهنهرا وشچردهکی ملیف .دیآیمرد شیامن هب رگید
 ميدیدودپد راوازس یتیسحت ءاما دمآ رد شیامنهب مه
 یناواک انایلیلهکش اهدنزاسهن و «دشمگ وهایه رد هک
 - تولراخ و دراگو برد هک شنا رگیزابهن و دخاب

 یاهزیاج.دنتفاب تسد یاهزیاجهپ « دنشاب گنیلپمار
 ..ملیف نیا یارب دوب ملسم یتح هک

 مییییمار ملیف یلاسودزا سپ كنيا ,لاح رهب
 هژیوبهک مينارذگیم «با یاهنیس» اپ ار یناظحل و
 ادیب نادنچنص یعزرا «ملیف شیامن تیعقوم نیا رد

 دن ی م
 هنربرسب بیرقع مه «یمنهچ شارخنابسآ»

 ثسابث نابهگن با تیفیک هبهن هچرگا هک دیآیم
 هژیوب.تسیتیاکح دوخ امنیس نالوغ زا رادید اما
 رذا ریدو ویلاهملیف كي مکحم لماوع مامت ملیف هکنآ
 هوکشرپ نارود روآداب تهجنیا زا ءو . دراد راینحا
 دادیم هلارا دوخلامک رد ار زیچهه هک دوویلاه

 یاهنیس زا تسیتبرغ من دیاش «یمنهچ شا رخنامسآ»
 هبهک نامز نآ هتشذگ نایلاس رد دوویلاه قنوررپ

 .دوبهدیسر زورما یرابتعایب و یراکم ک

۴ 

 بانیاههمانربنآزا یکی ««هتنح نیجلکد 9

 تیصاخیپ یاههمانرب رهز هک تسریدار همسج حس

 یعیوم یایحا رکف رب هک تینسحاپ و شالترپ

 دساوتپ هتعاسود همانرب نیادپ اش :دنایناریا نیتسار

 ؛نرورهایوشلبیفیسوممچاهت لایق رد ار ام یعیسوم

 دنک تسارح

 *«جاهنپاگشوه»بوحرعانایوک ار همانرب نیا

 شنمههپ هللاوپاهک دتیپیم كرادت - هیاس فلا .

 «هفه نیچلک» هب ناوتیم هک یکچوک یهک اهنم

 هطساوبءاک هک تسا لیصا یاههنارت یارچاهب ترک

 تیصخن نیازارتشیپ هک هوشیم هدناوخ یناگدنناوح

 هتفرزرح هب یراجت یاههنارت یارجا رد نائیادس

 هدنوتش ساسحا هپ هاگآدوخان هفقپام نیا . تسا

 دن زیم هبطا

 «هنفهنیچلک »ناگدنتادرگ زا یشیاتس راپرگید

 باحولادبع؛هیضرمهلمج زا ادصشوخ یناکدنناوخ و

 درمارف زین ,نایرجش و نیچلگ «یاهتخاه ؛ یدیهن

 یعیسوم تیاهت رد و همانربنیا هکش هورک ورویاپ

حا ءار ینارپا نیتسار
 هکنیارخآ بفزح ناهد رک ای

 یشاجره یقیسوم هک تسیرهزداپ «تح نیچلگ »

 دنکیم هلباقم , |

۵ 

 «تشناثاعن هنویربولتیاپ,یراجادرد زا

 ثچوک یهدرب نيا یاناعت اعقاو اهزورنیا هک يیدوب

 ر یوست

 + .ینیبیمن یاهزات یاضرع چیه !تسیباذع مه

 ۷ ایتهار » یاع وجمدنتساد یجراخهن و یناربا

 یفلعلدوجو نیا اپ هدوب یرا رکت هک دندادیم ناش ار

 .دیزرایم شیاثامتهب هک تخاد ربرد

 .دوبنیریوصت پان یاههظحل یاراد :هعوبجم

 ,یشزومآ رتشیب و هداس یفرح و دوب یاهداس ناتساد
 رسططاخب مهنآ دشاب دودرم اهضعب رظن زا دباخ هک

 مسکتم دوب هچره اما . شایتاساحا یهیامنورد
 ۰.۰ ,یتیانچ ولتق ه ,. یرانشک و تشک ه ن .دو ملات

 ردپهک یلاههچب یهفطاع و - دشیم وگ زاب یناتساد

 نسا لابق رد ,دندوبهداد تسد زا ار دوخ ردام و

 مه اه هچب یسانشئاور هب هک .دشیم یسررب ؛نادقف

 .دادیم ناشن هجوت

 رگائامت مک تسد ؛ هعومجم نیا ندید اب

 شسباثامت تجر اب مهاههچب و دزابیمن ار یزیچ

 هژیوهب ,دننیبیم یفطاع پیسآ هکنیامه و «دنکيم
 هن دنامیم ملاس ناشتسد زا مههناخ یاههشیش هکنآ

 و رارف و یراک ك که و ینتخومآ یزابتسینرآ

 هک هدراد هعومجم نیا هک تسینسح نیا ییسعت

 راتشک وتشکر ب یاهلابرس یاهه لابق رد هتبلا

 ! دنامیم زیچا

 سیمرد ینحارب « نویزیولتهب یلک هاگن كي رد
 ردییجعیدوهخود وک راب اهزورنیا اعقاو هک میاب
 یاتوسجم . درادن مه یلیلد رهاظبهک تسا هدانفا

 هشبلا دوشیمن شخپ یلوش .تسین راک رد یناربا

 دونیسن نآ رب لیلد ون شخپ مدع نیازا نتنک
 یاهمانرتهرابود ! یگشیمه فورعم یاهنموش زاب هک
 ءتسینتنگن هک مهیج راخ یاه هعومجم - دننک ارجا

 اراههعومجم رگیدیدب مهنآهک اتودیکب یانتتساهب

 ۱ ,یهنوعب نوبزیولآ تقودچ الاح . دنک یمن یفالت

 ۱ ۱ ...ميشکیم رالفتا مه ام ؟ دبآ
 لای

0 



 وایلاخیاجهودنا و یئوحرهم

 هدرکلبصحت ناد رگ راک + یو ج رهم شویراد

 یرخآ نتدناسرمامتابزا سپ «اهپس دنتیدنا و

 لابرس تروصاب < «تحایس *

 تساهنش هتخاس

 شا هتخاس

 نا ربا یلم دوبری ولت تهج

 ونیراک تهج یتالن و هدرک توکس ایرع
 یناهلف یشتخاساب ییوج رهع درادن ءزان و

 هنیمر رد ؛ یچتسپ و ولاه + واگ : دوچ
 رسا رد هک دناسر تابئاب رکشتم یاس

 هکلب دراد عیسو ینید اهن « یلاد رگ راک

 نا وناب زا یکی ۰ مياهديش هک رواعبا
 اب مه یایگتسباو هک رکفشور و هدسیون

 هک تلهدوس 43الع راهلنا ,تراد اس

 شرورپنوناک هب قلعتم هدن بیوصت ییویراس
 رارق یلوجرهم رایتخارد ار ناکدوک یرکف

 رگیدکب یراکسه و رظنلدابت اب ات , دهد

 هنادنشیدنا یلاورردنویزیولت تهجیلابرح
 میتهعلطم هکاجنآا اس . دوش هتخاس

 هربادمانبنادرگ راک نیا ییامتیس ملیف نیرخ

 زا و نسیل نییعم شفیلکت (! نوخ ) ایم

 .ميرادن یربخ ششبامل هناورپ نتفرگ

 رام دزد دادم

 زسسن دنموربآ یتیفالخ زا , هتشر نیا رد

 .دشاسم رادروخ رم

 ذگ لاسکب
 ست

 وب اهرور سم د لف لا 3

 نیصح» فورحم و ناوج زر زاکنحآ هک
 دمنک كلاخ باتلرد یور «یرکشل

 مچ گرم ماگنهب یرکشل موحرم
۷ 

 ناطرسب هک رم ز ۱ لبف ءام دنچ یو
 لو لباقم ر رد ماحنا رس و دش التبع

 دمآرد ونازهب ناطرس
 یایندیاربیگ ر زیهمیاض و ۱ یکم

 دوب یقیسوم ناکدنناوخ رتکا یاربو تشاد لاس

 دوب هتخاس یئاهگتها فورحم

 امنس هراس - ۱۵۰ هراش ت ( هحفص (ر

 ! یهاسنام رو ی یزاک مک
 ناوج ناگد نناوخ یدادعت دورو اب [۲]

 یاهدع یراکر پ ثغاب هک اهنآ یزاتهکب و

 تسا هدئمژیو نازاگنهآ و ارعث زا
 رانکر د ار دوخ حالص «یهاشنامرک یيعب»

 یاضارسهارت و ارعن زا هک یهاشنامرک

 ندورسرانک رد هک تسانا ریاهابز و روهتم

 ناگد نناوخ زا یرایسب یارب فلتم راعثا

 رعتاک دیارسیم هنارت زی شرظنن دروم
 نسح یادص اب «درادادخ یرص بجع»

 ثكسیا ,دوب اهنابررسرب اهئدم ریل یعاجخ
 مه وا ؛ یمیدق ناگد ناوخ یریگ هرانک اب

 هتساک یلارسهنارت هیمز رد شراکم جح را

 ناثخرد یراکمه هرطاخ ميروآداين . تسا

 لداخ طقف نونکاهک شکلد اب ار ینیعم
 تساهدنام یقاب نآ زا

 3233و

 | ملیف ود شب امن
 اکن ومآ هاگشناد

 شیامنتامدفم هک میدخعلطم هتخدگ هتنه

 و «بادرم رد دیشروخ » ینا ربا ملف ود
 هاگشنادحنپ رد ات تساهدمآ مها رف «وهایه»

 اب ملیفود نا . دنآرد شیامب یلاکبرما

 میقم ینا ربا نایوجشناد زا یهورگ تساوخت
 شیامن زاسپ الاعتحا هک هدش باختنا اکیرعا

 یارسباکیرما نویزیولت یاهلاناک زا یکی

 هتخورف یسیلگنا ییوت ریزاب یمومع شیامن
 .دش دها وخ

 حب ردیسنارسب

 شیاصتپ سایب یلامنیس هراوشج نمتت
 ررواثک یلعدمحم ؛ داردیعس دخ هتشاذگ

 ملبف رد و دنراد یزاب شوروخ یرخف و

 دایلاپ سورطب ارلآ یرادربلیف هک وهایه
 وعدیپ « داژتهب زورهب تساهدوب رادمدهع
 اضنا ار یلصا یاهلقن دمحاروب رهچوس

 ملیفودره نادرگر اک و هدسیون . دناهدومن
 ءادصاق ملیف نوتکامههک دشابیم راس .م

 . تسا شیامن هدامآ وازا

 نویزیولت زاهک «یهلادا دوعم» [7
 اصنیس هب اوجومئآ و .دنویپ یاهلایرس ان
 امنیس رد ینادرگ راک و یرگیزاب هب و دمآ

 راب نویزیولن هب هرابود كانبا , تخادرپ

 تساهتشک

 اعیسرد شتیلاعا يط رد هک یهلادسا

 رادلاخاباب و « رتسه» , «یروکسک یلع»

 شایرگیزاب نیرخآ و درک ینادرگر اک ار
 لاحرد ثكبا دو هد رسپ» ملیف ؛ امیس رد

 ناوعتحت ینویزیولت لابرسكي ینادرگ راک
 تسا «قالط»

 لنام روحم رب هک لایرس نیا طبص
 مامتاب رگید یدنجات دنزيم رود یگداوناخ
 هکبن همان رب زا نآ شیامن ودپ- ر دهاوخ
 .دش دها وخ زاغآ

 «ینادرگ راک ربهوالعیهلادسا ؛ قالاط رد

 دیتمج و ته زین لایرس لوا رگیزاب
 .دننکيم یها مهار وا رخفرذآ و یخیانم
 هراتسهمدیپم» اب هرکاذم لاح رد وا اتش

 هدنابقاب یاهتمسق رد ات تسا نا ریایاهنیس

 .دشاب یشقن رگافبا لایرس نيا

 رو چجور جوهر



 ! تردق رپ هزاد ود
 «توکس اهتدمزا سپ یدجاس خرف 0

 یرگیزاب زونههک دادناد «شاخشخلگ» اب
 هسک درک باسح وا یورناوتیم هک تسا

 تر اسیس زا ار وا یاوز_نا ترسح « نیمح

 دشک ی م
 یمقاوشزرا هکتسا یناکرا یدجا-

 نیس رد شتیلاعف زاغآزا و ءدش هتحاش

 هک تساهدوب نادرگ رس یرگی زاب
 اردوخ ردق تناوتت دعاما طیارث رطاخب

 شایسخش ششوک یتح و دناسانشب امنیس هب
 مسساسیف هیهت و دناع میقع زین ءار نیا رد

 اکچیع

 راسهب تفگنه یررض شیارب « یریجیز ۰

 نارنهیبلیخردهکددهدیم ار یراودیما نیا )تم نیس زا هنادیما# دش ثعاپ هک درو]
 لگو اپ اما.دنابب ردقواضق دیماهب اهنت و

 رد هک درکتبان وا «شاختح

 دقتعمونموم هک یدجاس دنن ام یدارفا دوحو

 یراکگز وردپ اث « دنتسه ناشل آءدیا و راکهب یتیعقومرح

 دشاپ تاحن یارب یعار عوصوم نیمه و دنکیم ار شدوخ راک وا

«یدبدر و اه«هدینش»6
ه لفاحمهد رب تشب زا یئاه

 یرن

 هک اههرجنپ یوش لاساهام رویرهخ رد
 هدیدرگ شخب نویزیولت زا نآ تسق ود الف
 زاهام رهم رد و دش دهاوخ طض ادجم دون

 یوشرد .دمآ دهاوخ رد شیامنب نوپربولت
 و دیدج ناگدنناوخ زا یهورگ اههرجب
 دنیامنیمارجا ار دوخ هزات یاهگنهآ یبیدق

 یاههمطقنا ریایامنیس نادنمرنهزا یاهدع و

 نم رد, دننکیمیزاب ار یهاتوک شیامن

 هقباسمكب و « اههرحنپ » یوش

 ! دیدج

 دیدپان ناجرم ناهگا هتشدگ هتنه ۲]

 ۳ ِتف

 ناهگ اناجرم هک دوب رارقنا زا هضق

 ۱ نیادورب لامشهب یزور دنچ دریگیم میمصت

 یزور دنچ و ددرگیم لامش یهار هک دوب
 ! دزادرپیم تحارتساهب لامش رد ار

 یدایزتفد هب !ریخا هک ناجرم اس

 درسذپیم ار اهملیف رد یزاب تاداهشیب

 هیکر ت و نا ربا رتشملیف كي ردیزاب یارب
 هک ت سینمولعم یهتنم ؛تسا هدش ادیدناک زین

 19 هن اب دربذپ ار داهنشيپ نبا یو

 «شوهو لفع و شوگ و مشچ» هفباس یاجب

 تسا هدش هدید كرادت دیدج هقبام ثاپ

 یهورگو دش دهاوخ ططبض یگنر تروصبه
 نارواد تئیه نادنرنه و ناگد نیون زا

 ار همانرب ود نیا .دنهدیم لیکشت ۱ رآ

 وینادرگر اک یگیب ناو ریشثرمویک و ورسخ

 .دنیامنیم هیهت

 هک میدبد 3

 رازاب هب هجوت اب «تساک»

 لار [۰۰ غلبم گنهآ كي دعقف طس یا رب

 ناگدنشورف زا یضعب

 دف راد یغاد

 ! دنرادیم تفایرد

 گنهآ هس یگزات هب یناوج هدنناوخ

 هدناوخ هدشن هداد شیامن ملیف دچ نتم رد

 هدشناوضخ نیا یادص هک اجنآ زا و تسا

 یگمه شیاهگنهآ و دراد یرایس نارادفرط
 یاهناهب دروم نیمه « تسا زور یاهگنهآ
 رسه طبض یارپ تساک ناگدنشورف ات هدخ

 قح لایر (۰۰ غلبم گنهآ هب نیا زا كي

 گنهآ همنیا طبخ پاصبا اب .دنریگیع طبح

 نارادتسود یارب لایر ۳۰ هت رمهی ور

 ابا دروخیم بآ ناوج هدنناوخ نیا یادص

 راون دوخ اب کنهآ ۱۳ طبص هکتباهب هجوت

 سا مولعمدوشیمهتخورف لابر ۱۵۰ تساک

 ۱۳۰۰ گنهآهسنیا طبض یلعباوض هچ ساسا رب

 18 دوشیم لایر
 یسیبیم هک تساهدمآر د نیا هار زا

 یاه یهگآ «راون یاهیناپمک زا یضعب
 مادمودنراد نویزبولت و تاعوبلس رد گرزب
 سورگهزاعم كي زور ره و دننکی م غیلبت
 دروایمردنابایخ رانکو هنوگ زا رس تساک

 هاگتسدكي افرص هک رسدردیب لفش نیا
 یاه دمآرد نینچ ؛ سب و دهاوخیم طض

 راک رد مه یاهطباخ و دراد یروآتریح

 لاح تیاعرهبروبجم ار ناگدنشورف هکت سین
 رگا تشاد دهاوخن یبجعت و دبامن رادیرخ
 نالش زا هنارت كي طبخ رگبد حابص دنچ
 تساجنیا !دونلایر ۰ ۰ پوبحم هدنناوخ

 «هلشاوخ و ادع و یقیسوم ییابیمرد هک

 درادنیپچعت و دونیم شورف و دیرخ لوپ اب
 هدوزفا ناگدنناوخ دادعت رب زوربزور هک
 یایازممهولویمه و تسا ترهشمههکد وخ
 1 رگبد هداعلاقوف

 ینپ بوخ شورف اب : هک میدینش 8

 تساهدش هتخاس اهناوج ءرابرد هک ملیف ود
 داور نیازاملیفنیدنچ نتخاس یاهدننکهیهت
 رطاخنپمهب و ! درلد دوخراک همانرب رد ار

 هسک تل هدرک فظوم ار تیرانس دنچ

 هدامآوا یارب هنیمز نیا رد ار یئاهوبرانس

 دن امن

 - 5 هحفص

 هتفگ هدننک هیهت نیا لسف هک العف تسا

 تساهملیف

 سیسنارادربملیف زا یکی : هک میدی

 4 دراد یلاوه یاههنحص زا یتشحو ناجنآ
 تدشراوسزاهک رادربملیف نیا ! تسینتفگن

 یرادربعلیف یارب رتیوکی له و امیپاوه رد
 نیمههب هک هنخ اهراب دراد تشحو اهم

 بی اهسیم یرادربملیف وا هک یهلیف + رظاخ

 1 دنامب قوعب

 تفگیم یوار

 رتپوکیلهزا هدوب روپجمیا هنحص زا یرادربعلیف
 نازیوآ هدومنیم تکر ج یمک عافترا رد هک

 ر یاهنحص هدناوتب ات دوش
 نا

 کارب ریه زاد رصلمق نا

 .دیامنیراد ربملیف !

 رادربعلیف ؛ هنحص ن زا یرادربملیف ماگمه

 قرعو دنفایم هثعرهب و دوشیم تشحو راجد

 زاسپ «رخآ تسد و دنیشل
 سود و رس رب
 نیبرود هک ننک ی م هدهاشم ملیف تاج

 یارب یانحص یلکب و هتفرگن ار رلت دروم
 تیم یوار !تسا هدومن یرادربملیف ار ۱

 ردذاک

 اعدامهیلک رادرپملیف نیا هک تساجنبا هلئسم

 زا نتفرگ رد ار دوخ ودراد شراک تبای

 هل دادیم ؛هلابیب لا رخ یاههحم

 تشادگیمهبام
 7 ۳ یک ابیب نبازا یاهرد شاک
 ؟دتفیلقیوعت هدهعهب ملیف اهراب و اهراب ان

 نازاسلیم هراوننج : هک میدیش 9
 ردهل اسبه هک «وی«یب.آ » اپسآ هقطنم ناوج

ِ 1 

 شلامصایرارک رپ رد .دونیم رازگرب ژاریش
 رارن لاپعتسادروم دیاش ودیاب هکن اچنآ

 باهتلا و شورخ و شوج نآ زا و هنگ
 یربخ شیپ یاهلاس تفگیم یوار .تسین < ۱

 ییتسار«اضیاپ دناوتیم قحپ هک هراوننج , ۳ ۱ ۳

 دادمتسا تکلممنیا هدنیآ نازاملیف اب دن

 شاتیفیک زا هک تسا فیحدنهد زورپ ار دوح
 وددرگیقمریب ءراونشچهپ لدپ و دوش هتس ِ ۱ ۲

ٍ ۲ 
 هاح .دهدپ تس زا ار شایگدنزاس هبنج

 تسا بوسخ «راونشچ نیا یاجک رد داریا

 دپ اپیم «دش هک پیت رت رهپ اعا . تسین مولعم

 یحفسردنانچمهودومن ظنح ار نآ یههحو
 ناناوج اداپم ات درک شاهطرع «دنمشز

 وروش«تسامنیس نانکر زب قشع هک یدنقالع

 ضنیاهتلع دیاپ .دنک شکورف ناشاحیح
 تخادرپیزاسراپمیو تفای ار هراونشج نیا

 امنیس هراتس - ۱۵۰ هرامش



 : دلج یورحرش

 و نامرآ یسلاجنج هبحاصم
 !نیرفآ شون

 یصاصتخا سکع

 حیبذ : زا

 ان, دهآ شیب یتصرف هنشذآ هتعه []

 یاس هتیاث و دسربه رگیزاب نامرآ
 هسج رب یاهیلیف رد زابرید زا هک ار نا ربا

 ار ينوافتس یاهیزاب یناربا نوگانوگ و
 هدشناوخ نیرفآ شون اب ؛ تسا هداد هئارا
 یورردور ینا ربا یاهیلیف رگیزاب و بویحم

 .میهد رارق رگیدکب
 فورعم دره ود یئورردور نیا رد

 ودره تقیفح رد و دندرک وگ فگ رگیدکباب

 دتف رگ هدهنابار اهسیم هراس راگن رخ شقن

 .دندرک چسب لاوئس ار رگیدکی و

 یاه لامرابرد نامرآ زا نیرفآشون

 ناعرآ و درک لاوئس امنیس رد شنیلاعف زارد
 دومن ناونع ار دوح كپدرن و رود تا رطاح

 ددصتم تالاوئس یب رد رين نیرقآ شون و
 یگدنناوخ و امنیسهب شدورو حرش + ناعرآ
 یاهیلیف رد یزاب و دوخ یصوصخ یگدنز و
 هبحاصم نتم رد .دومن نایب ار یناریا
 یمشد و اهتنافر زا تحص دنمرته ودنیا

 ناپعب یبسلاج یاهفرح ,یرنه طیحم یاه
 پاهب هدننآ یاههتفه رد هک ؛ تسا هدمآ

 ماگ نمص رد .دومن میهاوح مادقا نآ

 اتدمآ شیبیتص فنامرآ و نیرفآ شون یوگتفگ
 هیهت بلاج دیالسادنچامنیمراتس ساکعحید

 هرابش نیا .دلچ یورار اهنآ زایکی هک دیامن

 .دملامنیم هظحالء

۲۵۵۴ 7 
 !ندناه یا رب شالت ینیمانیما
 ناریا یامتمس رد «ینیما نیما» (]

 هدنارنگ ار یبیشن و ژارف رپ نارود
  رگیز اب ربهوالعوا یراک زور تل

 سو تعادرپیم مه یندرک رک +

 زا یئالط رصع ویدوتسا رد تک راشم
 لمطعت زا سپ اما هوپ ریتعم نازا ملیف

 توکس رد ار یتدموا , ویتوتسا نیآ
 یاهشقن رد یزاب هب هکتیاات دنارنگ

 هار نیا رد هتبلا و تخادرپ مود

 یاه زور ,.دوخ یشامترنع اب
 د ناربج !ر یر * نیک

 ۶غاد هرقن « نابهورت رس یاهملید

 زا اهدرع هچوک ؛ مشح « هاک دامیم

 وایارب رگید یئاکم هک دوب یرس یا
 هرود زا یکی رد یحو درک ابو تس

 تقن ساپس تفایرد دیدناک ساپس یا
 دش مود

 و ملمف هیهت رد كنيا هچرگ وا
 تاتنتاکماو در ادن یتسد یناذرگ راک

 ردیزاب اریخا یلو تس ایهع شا رب

 مایه

 لابند و
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 اهناوح نشح
 وج نارگدزاب اب ناوج یاهیس ۲7

 تسا هدوب نا رگ امت هچوت دروب هرا وه

 یگدنز هیای رب هک یناهلیف نامزره رد و
 ناناوجمژیو لابقتسااب دنوتیمانب ناناوج
 هداملاقوف شورف شاهنوعت هک .دنوشیمو ری ور
 همارهو«شاخشخ لگ » یارگناوج ملبف ود
 یهجوت لباقلاتتسا و شو رفابهکد ون «یناوح

 ۱۵۰ هرابش - ٩ هحفص 7

 تسانمهب هتشذگ هتفهاماو دناهدیدرگ هچاوم

 دسحو فرط زا
 هیهت ؛ نادبرف تکرش لماع ریدم یدهجم
 هراباکرد ینشج یلجم یناوج همیار هدنک

 , یناوجهطبار تیقفوم

 ِ نارگیزاب هک دش رارگ رب ونهفوکخ

 9 .دندرک تکرش نآرد ملیف هیهت

 انس هراتس

 یمو هدناسر اهتنا هب ار «تب»
 امنیس«اهملیف رد یژاب اب اهتت دهاوخ

ِِ 

 .. تسا هدش

 هبرگ

 ینفلت لوس و «شین»

 ۳ "ً دنکیم هیرگ
 وب مش ست همانزور ندناوخ اب یلن هک مدناوخ

 !؟ دیاهتخادنا نامتسد «منی بس ۳ ! درک شغ

1 
 موج رم لو

 وا یارب ش
 4 عمر یاهلحم یرنه تاحعص رد 8

 ترهش» هسوسو

 ! میئادیم ام
 ؟ امتیس هراتس ... ولا 8 شک اخ

 ۱ با هک نومضم ن ریآ هب مننآوخ یئاج رد.. شونو شیت یاقآ ۰
 ح ؟دنتفر«رتخد» نیا تاقالم هب شما ۰ مح امش 9 . دوب جنعآ ربخ نیا
 ار چ هک مینادیم اع ار «شعآ ر» هنازوریرادربملیق هورگ كي : دینادب

 ار راتس ! هتفر رتخد نیا تاقالع هب ! دنروخیم ریثکاخ ولیک ۰
 ۱ دبنک نیعم ناتدوخ !! تسادبپ ملیف «درز» گنر زا

 سوسفا ! توعد
 منکشاجت وا هراد هلگ راب منکشب اجنبا ۱ ۱۱ تفر تسد زا مه :دنا وخیع ملیف یوت ! یکسوس یابارآ وا هک دون یکی نیا نامدییا - یدوعز ینیبیمهک تسادرف نیمه ميتنناديمن اهن دا لح ار 4 دل درک توعد 2 ۳ یخ یناریا ملیف رد تکرش یارب هایارآ 1 کتک یدوعز» زایلضاف هک هللادمحلا 8

 ! دوگ ؟ هراد هلگ رای
 يضت رم هک ۵/2 یعونصم فنت

 امش ؟ دنکیم هچ هناخروز دوک رد مدناوخاررسخنیا هلحم كي رد 8

 ۲2۵ رد یضترم ابامادش قرغ ایرد رد دنمشوه دوم

 ۱ هلادسااناد نک لو - ۱ دش هدنز یعونصم یقنت

 , ی. تریدتشوسآار«یناهجهربخ نیا -
 - شعب 1٩ تسا هدرک هریاخع

 یدوب هتشون ناتاهلحم رد 8 ! خان
 هزات مت روت 2 ادب هاج ملططصم ۳
 ِب دو نم رک ح ۱ دوبهدش هتشون هک دینادیم چیه 8

 دناهناد لیکشت یقیسومرد یاب یشیاهنخان یکتسکش رطاخب هلاه
 یبنلب تاولص « ینیسوم یهنرب و

 ! دینک متخ هاقیاقهاق
۳ 

 هراب ردمدنا وخیربخامشهلجم رد 8 هک مدناوخ یاهلجم رد

 رس وا : هک نومضم نیدب شمار

 تلاجخ
۲ 

 «یناح» قشاع هلاس ۰ يتاعوبطم و

 ءدش هزنرب شتسوپ و هدون

 هحفص وج کر افت
 اهربخ دف تانک

 ۱ هدمآ

 ۱! نم ملق یناشیب رب مرش قرع -

 یکیهک دندوب هتشون یاهلجم رد ٩



هد رک اپب رهچونم 9 ناروپ هک یلاحنح
 !.دنا

 مسن

 رهد تن ار تلام] یو دب هک نارع

 دارن یحاتس . دنهارع ی عید (ادرم

 و ۳ م ۲ من

 رتنر ونعز اب ار نارح « زرو [ لام)وم 2۱ یه تّح
 7م ۰ ۰ تم ۰ ِد
 دست رگ هر نت اتساپ مدر ون نا درع تیمی

 «نازوپ مناخ و
 دن رادن قح امش

 راکنا ار اهناوح

 . دیک

 بنا روپ یوگتفگ جرد زا سپ هک تسارایس

 س رهچوم و :هلجم ۱4۵# هرامش

 .دوب هدمآ ؛ هلجم «۱

 رد رد

 هرامش نیا هتپ هک دازیرم تسد ؛ رهچونع یاقآ 8

 دسحسزاناتاهفرح یهه : ناروب مناح 6
 .... تا

 :كيدز و رود یاهلا- هدنناوخ ناروپ !دیتخبر بآ یور ار دلقم یاهناوج

 هتفئآرد ندناوخربار توکس یلوگتتگ رد !راهناوج دیرادن قح اش «ناروب مناخ

 یادصو .دون هداد حیجررتیلعف یقیسوم را زاب ..دینک راکت!
 زا یراع ار ناوج ناگد نناوخ ۱ ۰

 ره : اهییدق هکنیاو .دوب هدونن دادلق

 هزورعا و .تشاد دوخ هژیو یکس یاهدنناوح
 یادصودننکی ع دیلقت رگیدکی زا همه ؛ زور
 ردنم یاهریرحت برض هب ار شا رخشوگ

 راهتشا زاپ رگید اش . رهچونمی اقآ 9

 رسیچ هد یاقآ و ناروپ مناخ یاهفرح 8
 تسا تسرد اماعت

 !قرک « هشنصت » دیاسم

 یئاههماشم زا ءاهفرح هدیرگ نیا []

 اردهدنا وح یاهناوج نیا

 رپجو:یاقآ و
 وسگند ام

 ! دن (هتسشف زاد

 .دنهدیمهولج كانزوس یدروآ

 تفابیعیسو ساکعنا « ناروپ یاهفرح
 ناشیاههماناب هک هلجم ناگد ننا وخنایم رد هژیوب

 هنیاهف رح دیلا و در رد هک بتا یاههتفگ ؛ ناروب یاهفرح در و دیلا رد

 س تاحفص هک اجنآ زا .دو رهجونم دنتشاد رایس

 لحم انناوخ ان تسد ون وببررت « ادنیس مارآهشیمه هدنناوخ , رهچ ونیاههنگ

 مات تک ناونع ار دوخ یاههتنفک و تفاب یناوارف باتزاب : مه لاجنحییو

 ههن»« مناخ اک ميروآيم ار هدیزگرب یاهفرص باوج رد 4 میتشاد یئاجفما

 یرونغ سابع» یاقآ و «یربیح دوب هدمآ رهچهس

 >سم دوخ ناگدنناوخ رگید زا دوبهدومن ناونع , هیحاصم رد رهچونم

 ۳ هحفص رد هیقب ۱
 تیصخش» اهناوج یادع درادن « هک

 ۱ ملبف كب تروه «كگنج» ینوب زیولتهع ومجم زا تمسق ود 7

 !دیآیم هدرپ یور یئامنس

 یلا ربا یاههنا رب 3

 شوبراد بس نوخش با

 انیبامیس _- وناب - ۴

 یتب - اخیلز . ۳
 شوبراد ب نموم هثیمهرواب - (

 رابزام - ریگیهام - ه

 نیرفآش ول - چیه - 5
 یلا - نیجروخ -۷
 رابژام سس تداخ ب ۸

 یضنرم بت ینویارص - 4
 راتست -- ساره ست ۰

 «كگنچ :چ» هعومجمهزات طبضزا تمسفو دهک تسن ذیعب , مياهدینش هکیروطب 0
 . «كگنچ» زا تمسق ود نیا .دوش اهامنیسهدرپهناور _یئامنیس ملیف كي تزوسب
 ینادرگ راک ناریایامنیصقباس اب تسزانس لدیوقریماطسوت و دارادمان «تس ني#

 ینادرگ راک هنیمژ رد لدیوق راک هرمل نیتخندنیوگ یم هک روطنبا و تسا هدش

 هدش ینادرگ راک تمق ود هک ار یناک رظنو تسا رادروخرب یئاهیگ یو زا

 ناگ دننک هبهت زا یتاداهننیب یتح وتسا هدومن بلج «دناهدید ار یو طسوت

 ۱ هدش یو هب یئامنیس ملیف ودیکی ینادرگراک رب ینبم ناربا یامنیس
 هدومن یهارمه ار لدیوق ؛ رادربملیفناونعب « ینانیزم یلع هک تسا ینتفگ

 شوتراد ۰ یدیئات هنازرف « كگنچلایرس تاث نارگیزاب رب هوالع و تسا
 دناهتشاد تکرش «تسب نب» رد زین دازتهب زوره و یکاخ روصنم . دارت ناریا

 تس
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 یجراخی اههنا رب و

 سزور سیمد ۷٩ موبلآ

 سرورسیمد س ندوبزا نامدش
 روندناج - نامسآهب هاگن . ۳

 نیلكامتارپ- شوخ یاهزور - 4
 نیمآ رتیهنا ورک یدیلیسک اف ۵

 دبولفكلب» هورگ بناهز -
 اهلایب بیناشکب یگدنزهب دیابارت -۷

 ینت راک كملپ .دنافمحا قشع زا وآ به

 اسیبیسوادندمآ شوخهناخ هب سه

 و رگ - یقبوبتکآو ندا ر موبلآ -- ۰

 «دلرو تفا رک



 کر

 !دشماعت تاقالم نی رخآ
 ملیف رد یزاب یسحا رهچوم ۲7

 قافتابو دیناسر ماعتاب ار , تاقالع سرخآ
 تشگ ز اب نارهت هب ملیف نيا هدنزا پیکا
 یروب , تاقالم نیرخآ ملیف تسخن هرات

 یناسیغ هللادع طسوت ملیف و تسا یلاس

 روسا یرهاط دیرا و هدت ینادرگر اک

 تسا هتشاد هنهعرب ار شایراد رسلیف

 ناو رب وینخ تیاع دد رق رهچ وس

 .دنسه ملیف نا نارگیزاب رگید یتوکلم

 توکلع

 اب یزاسلیف ؛ شانیره ورسخ []

 رد !ر يا هزات لصف ه«رادیا رس شیاس

 رضاحلاحرد ؛ دروآدوجوب نا ربا یاهیم

 نامزاسردار یاهزانملیق ینادرگر اک تاعدقم

 .دنکی م هدامآ یقامنیس شرتسک
 یوف لاصتحاب هک ملیف نیارد

 تفر دهاوخ نییرود یولج یگنر هقیرط
 یاهلررگاقبا ما- هلاژ و یماظظتنا هللا ترع

 دو دهاوخ تض

 ناعط

 اهر هک بیا ناخ ملیف مامنااب []

 هبهتتاحدقع . هدرک هیهت ریالع رد پوک رس

 مان نایفل هک دوشیم هدامآ یرگید ملیف
 دراد

 یناوریا نآ تسرانس هک ملیف ننا رد

 دشاوسخ افناار تخن لرد یلیل

 مشیف زا یتالپ رد یمیلس یلعوطع و یلول []

 امتس هراس - ۱5۰ هرامش .". - ۵ هحفص ال ل

 . کل ساطت

 ینف لحارم ردتب
 جربا تواغستم راک تب ملیف []

 ملیفنیارد . تسا ینف لحارم رد یرداق
 هدخیرادرملیف زا ریشرد یدنولا طسوتک
 نیمیسو یعیلطعم كلم رصان ۰ یقوتو زورهب
 دناهدرک یزاب ار یلصا یاه لر یراغغ

 !دش ین راتفرگ رمش

 ساسارب داژن یفرع یلع دحم [7]

 ار رمش لر اه هبزعت رد هک یدرم یگدنز
 دوبرارق هک هتشون ییوبراس درکیم یزاب

 مانراهچ یئامنیس نامزاس رد شیپ یدچ

 . دور نیرود یولج

 و یخبام دسشج ملیف نیا یارب

 نیاهیصت یلو دندوب هدخ باختنا هدیح

 مولعم و هداتفا قیوعت هب یلطب رادره ملیف

 و هدشعفر رمش یسحن عقوم هچ هک تین
 ٩ دش دهاوخ هدز نییرود .دیلک

 لس لیطعت اهنامسآ زا رفرب

 ملیفپیکا رگید راب هتشذگ هتنه [7]

 اهنامسآ زارفرب مساب نیدرق یلعنحم هزات
 نا .دننشکر ب نا رهت هب یکدز امرگ رطاخت

 نتفرگاب هورگ نیا هک تسا یراب نیموت
 .دنوخیم تعجارم هب رویجع دالپ دچ

 نادخ كب ناتساد هک اهنامسآ زارقرب

 لکشموزج دنکیم وگ زاب ار یلاوه یورب
 هکتسا یلاه ملیق نیرن هئداحرب و نیرت

 نیبرود یولچ ناریا یامنیس رد نوک ا
 هک

 نیس

 مسلیف رد یمشاه ایرکز و یبانج هتشرف [7 «یلعولع»

 و مسرم هک ملیف نیا تخال هرات تسا

 ماع دبراب طبوت و دراد مان یناع
 ,یحا سدیشمج و تسا یلانب یروب دوشیم

 حرا ۰ یسحا تخدنا ربا ؛ یرتفد نا ریا

 هنسع یاهشقن یرفلتع دحمو یدبس
 یناع و میرم . دننکبم غیا ار ملیف رگید

 دن دها وخ یراد رملیف یحرف دینسح طسوت

 نوزس رد یطوط
 مشاه ایرکذ هتخاس نیرت هزان []

 لاسس یئاتیس دوزس رد شیامن یارب
 یمشاه ایرکذ ملیف نیارد . دخ هدیرگ رب

 شع نعهب و ینامیلس نیورب . ییاج هترف

 یدنولا دیشمج ار : یطوط . دنراد یزاب
 . تسا هدرک یرادرسلیف

 یلگ « نیدرف یگنر مسلیف نیا رد

 زانهش «یجرگ ۰ یریدق نیرسن , هگنر

 ینعامر و دادرهع دیشسج , یرفعج ریورپ

 . دنشایم تضن یاه لر رگافیا

 تدبیزرو قشع

 ونا ر یا زا 2 رتشملیخثابیعیطس ثالم رصان 7
 درادشیامنهدامآار«ندیزروقشع» مسابهیک ر ت

 یلاهیس نامزاسطسوتک ملیف نیا رد

 كلم رصان هدش هیهت یگنر رولعب ریواصت
 ار یلصا یاه شقن شاواس یربو یعيطع

 دناهدرک یزاب

 هاج

 هه ی

 یرادرمسل لحارم نیتخن ان
 تعرس نایکیچاخ لئوماس ملیف نیرتهزان
 , دراد هیادا

 درادمان , هاچ . العف هک ملیف نیارد
 :وسراد ریزه لاصا هام نابآ زا

 زیورپ طسوتو دومن دهاوخ رییغت نآ ما
 شرک تکرش یارب ار دوخ هزال ملبف زیورپیقوشوزورهب دونیم هیهت یزاجح

 دازهب و مارآ ۰ دارن هب زورهب ۰ هداز یف دربدها وخ نییرون يولج یلاعتیس عیاص
 دنراد تکرش شخبناوج عراب را شاهزات ملیف یارب شویراد ریزه

 ی
 دنکس هداقتسا شوگ و گ و ینا رگنک دست نویامهو یئانیزم یلع طنوت ملیق نیا

 گننوه رانن ریز ملیف نیا یرادربملیف روم تن ما 3 ۳# هه 1 را
 مال . تفرگ دهاوخ ماجنا ولراهب رملیف

 این ملیف سپ شویراد هک تسا یروآ ینامو میل رم
 امن شیب لاس راهچ دودح رد ایبرقت هک

 | هزیاحدن ربشوگوگ ات دن تعانو دیآ رد یاجوا نلگ یسحا رهچونات]
 د گر اک یملیف رگید , دوش ساپم یزاب یارب دود نودب شتآ لابرس فورعم

 دوب هدشدیدناک دازرهخ دنلب هتخاس نیلوا

 بيش دادتما رد

 هدرکب
 رد



 ؟ ربخ هچ «هتفخ ربش» زا
 و كل رتشم ملیف یرادربادص [7]

 یاهیزهاب هک داملآ و ناربا یگنر

 را زهدساپ و دویلیم ۴ دود رد

 لس را شیب تک رشاب و داموت

 ناریا رناتت و امنیس فورعب هتیپره

 هب نآ یپک نیلواو دیسر نایاپ هب
 .دش هداتسرف ناملآ

 رستکد ار ملیف نیاینادرگر اک
 اب و هنفرگ هدهعاب اصخت ناشوک
 هتسزرو یف رداک كي یراکمه
 .دسیناسر نایاب هب ار دآ یرفن ۵

 نادرگر اک « سه میخاوب »

 یاه روثک رد هک یناملآ فورعم

 یتاهملیف زین اکیرما و هیسور+ هسنارف
 ملیفزا هفیفد تسید دونح تساهتخاس

 یسجراخ فورعم ناگشیپرنه هکار
 هدومن ینادرگر اکد نا هتشادیزاب نآرد

 -نسبدورعم هشیپ ره ینزرد . تسا

 هتیپرتهنزواه نوفادلیک و یللملا

 هفاضاب زین شيرتا فورعم نیرلاب و
 زا رسگید یجراخ هنیپره تی

 مسلیف نا رد فلتخم یاهرونک
 هنئارا دوسضخ زا یناثخرد یراب

 .دناهداد

 هک نا ریا فورعع ناگشیپرنه زا

 ناوتیم دنراد یزاب ملیف نیا رد

 رسهچوسم + یمالتنا هللاتزع زا

 ۰ ناکشا نوبامه ؛ مارآ , دبرف

 ؛یدعاح. یجرگ « رفیمیمص ریگناهج
 «یودهم ؛ یصصحت دسش وه املا حرف

 ؛قالخاكين .یدجاسخرف ,رفیودهم

 .دربما یسمحم و .دنویمساق
 ثیشمج (ر ملیف ننا ویرانس

 اسب تاعوطع هدتسیو دان تقادص

 ریز داریا فورعم نیفقحم يراكنه
 اص ۱۱ تسم رد ناخوگ رتکد رلغن

 نبا رد زین دوخ هکنیا بلاج و هتشون
 . تساهدرکی زاب ملیف

 دکور

 هثداح

 ملیف را یسناکسیرادربملیف نمض

 «هاچ هاعف هک نایکیچاخ لئوماس هزات
 ینانیزم یلع یارب یاهثداح ؛ درادمات
 یوز ملیف نیا نارادربملیف ود زا یکی
 رتسبهب زور ود یکی ار یتانیزم و داد

 ۱ تخادنا

 ینانیزمربهوالع هک دینادب تسندب
 هقباس اپ رادربملیف دنمجرا نویامح

 یرادربملیف روما زین ناريا یاملیس
 ات و دراد هدهع رپ ار «ءاچ» ملیغ

 اب ملیف نیازا عبرکی دودح نونک
 یولجملیفلاسدرخ ناگشیپر نه تکرش

 نارگیزاب راک زون و هتفر نیبرود
 ! تسا هدشن عورش ملیف یلسما

 ینف لحارم رد زاوشبب
 یلاعس نامزاس هزات لوصحم 0

 هللا تردف طسوت4 «زاوشیپ» مساب مان راهچ

 دراو هدخ هیهت لامخ و نارهت رد یگرزب

 .دش ینف لحارم
 یطوط« یلیل : دیفم نیهبملیف نیارد

 تک رشیحابر نودبرف دیدج هرهچ و یمیلس
 دن راد

 یرادرسملیف تورمروب حروتار زا وشیپ

 . تساهدرگ

 هتسکش یاهلد

 نادرگر اکو رادربملیف یعیفر زیرع [7]
 هرکی ریگ هرانک امسیس زا یتدع هک یمیدق

 یاهلد» مساب یاهزات ملیف هدنبآ هتنه ات دو

 .درب دهاوخ نیبرود یولجار «هتسکش

 «یمیلس یطوفع « دیتم نمهبملیف نیارد
 .دنراد تک رش یریعو یناضر هرارخ

 .دشدها وح شخپ اماروناپ نامزاس طوت و

 رهش طبس رد

 ده  هخا نیلوا یرادرسلیف 0

 یسنافالتخا تلعب شیپ یدنچ هک یبیلدع

 درک ادیپ همادا اددجم دو هدش فقوتع

 درادما «رهش طیسب» ردهکم لیف نیارد

 بیم یزاب یربازج هاتم و یدجاس خرف
 .دننک

 یامنیسه را ونشج نیمتشه

 نا ریا دا زآ
 ویدار نامزاس یراکمهاب 7

 هراونشجنیمتشه ناریا یلم نوبزیولت

 ناریا د 1 یامتیم

 تشه رپوس یاهملیف هنیمز رد یناهج

 یهاشنهاش۷ ۵۳۵ رهم۲۰ ات ؛هزا تسا

 ز رازگ رب نارهت رد

 شرتک و دییاتهراونشج نیا یرازگ رب
 یاه شزرا  هحوتای روتامآ یامنیس

 یتسودو مهافت داجیاو یرنهو یناسن
 ام و ناربا ریو ات

 ناگدنزاس هب كمک ننچمهو اهروثک

 قامتشاداجیا ویرتمملیم تشه یاهملیف

 یزاسمسملیف راک هپ مدرم هجوت و
 لاسا هک هراونشج نیا تسا روتامآ

 هرا ونشجنیم ودهک

 ا فده . دوم

 دنکیم رازگرب ار دوخ هرود نیمتشه
 رد یاهدنزرا زئاوج ناگدنرب یارب
 تسا هتفرگ رظت

 هارمه «نیرز هرکیپ» لوا رفن هپ
 رفن هب یدقن هزیاج لایر رازه تصش

 را زهلهچ اب ءارمه نیمیس هرکیپ مود
 هرگبب موس رفن هب ویدینهزیاج لایر

 هژیاج لابر رازه تسب اب هارمه زترپ

 . دوشمم هداد یدتا تسا نابراکشریم هتسکشیاهلد تسیراس

 نایاپپ «هععج» ملیف یرادرلیف [7]

 ناسیچک دق نارماک ار ملیف نیا ,دیسر

 . تسا هدومن ینادرگ راک

 «زینک ؛تمهت , تافاکم . هرحاس : یاهیلیف

 تساهدوعت ینادرگراک ار ,... و نوخمه

 راک هعمج توافتم ملیف نتخاس اب نونکاو
 .دهدیم هلارا ناريا یاهتیس رد ار یاهزات
 هتشرس هلگ نودبرف ار هععج یوبرانس
 یکناب اضر ار روبزم ملیف هدروآ رد ریرحت
 نیا و تسا هدرسک یرادرسسب ملیف

 لاحبا نا رماک

 سس 4 هحفص 0

 طوست هک تسا ملیف راکسا زا یلوصحم
 دوشیم شخپ تیساناب یلامنیس نامزا-

 نسب : دنتسع اهنیا هعبچ نا رگیزاب

 « هداز ینف زیورپ , راتخم یقت « دیفم
 بیک رست « هلگنزیلگ و ...یلاضر مرکاضر

 : نونکا مه زا ملیف نيا نادنعرنه هزات

 ؛ تسا یرنسسسه لفاحب ثتحب دروع

 «اعیچ» ؛روبزعملیف نارگیزاب هک اصوصح
 یلامنیس یاهتیلاعف رد یاهزات زاغآ رس ار

 . دنروایع رامش دوخ

 امنیس هزاتس - ۱۵۰ هرامش



 ه فاب داز رهش ۹

 تسا هد رک وکتفک
۱ 

 لس ربع 91 نندرف یافا مسرپبم نیدرفر ۲

 رظن را ار ناتندوب تواغتم نلاتلع  نیبد هب لزع میلیف ندید زا دعب هو
 بلیفرگیداب لر مسلیف رد یرگبزاب _ لاسزا دعب هک ینیدرف موریع یدرف
 : دیئوگب تسانکدع ناتباه هک درک یزاب یبلف رد یرگیزاب اه
 دف دهدبش دامن ار شرگیزاب رنه دناوتب
 : یاملبس هثیب ره نی رتنارگ « ار نیدرف

 تک رش اب دنتشون لزغ ملیف ینونآ رد (ب منابیم شراک رشلاد رد هار نا ربا
 1 تتت هاتوک رایسبار شناهوم هزان یاد رهج
 هدر یلبگ  رالگ ار شلیمس تسادهدرک

 زا فرد شف رخآ یا رب وا تسا

 و تسانآ نادرگ راک محک (اهنامسآ

 .تساهدما ردم رهچ نناهب نآ هثب مه مه

 مش و دنکس یزاب ار ردپ + مه

 یاهکنک ان ؛ر ملفنئاو اررسب ش

 دزاسم یهاشنهات یناوه یو

 از زا شدنیدرف منکم شهاگن

 د ینعی ملیک هدودس
/ 

 ملیف هدودس دودح یتفوماهدرد یر

 هد رف ۱ رخ زا دعب

 یراب جح لر ر
 و شامنف رگید اب تشاد یتوانتم
 یشابمک هکنیاه یهاگآاب شاهشآ
 ۰ رج هثبه ابنس رد شراک عورش زا

 نیا رد و تسا هدو زاسرگیزابو زاس
 رگا یخ و دراد یصاخ تراهم راک
 هک ار هچزآ هه دنا ون شرگبزاب

 زاهدافشسا اب دیدن وا 4 دها وجع
 گیزاب هن دازرهش [] شفده هری 23توم هد و نیسا زی

 ِِ» لر اد رد ۶ رد ید ف

 انس هراس - ۱۵۰ هزابمش -  ۱۰ هحفص 7

 اد ءاح 

 زادمب هوکچ
 ف عامصس

 ثاپاب نم ملیف هد ودس

 _ك د رم مست منش نا را ۰

 ندورادواجب مه نم : دازرهش

 یو مدتتعم نا ریای اس رد امش

 نوافتمیناهب هک دیئوگب دیهاوخبامش

 تق 1 ۱

 مد وبهد رک ی زاب شیپ لاسهدار «لرغ» شاک یا
 دب رادن یداتنعا ندون

 تک نیآ دینخن هابتشا : نیدرف

 سا یرکید فرح تی یکتا
 ۱ » لاس هد ییایمیک شاک ی

 ۶ شاک ی دون هدمآ نم

 مد ون »۵ رس یراب سس

 هکر مه امش ینعب : دازره

 0 ۶شب لاسد ینایممک یاقآ

 لید ول

  هه تد رو

 ل متشادن یرولتنم : دار رهش

 یزاس شبلاس هد ار رغ شاک یا

 دیدوب هدرک

 وب هبحت یاف! هلب : نیدرف

 همش ت هوکتفک

 حا هطبار نیدرف

 5۹ ۰ مه رفع الاحو مدون

 4 .هصذ نم میوگب هک
 7 ذاب ناشملیف نیلوا

 مک ساسحا هطبار نب
 ۳ َ  سحر ایلیا ض

9 ۳ 

 ۱ درک بوخ

 اور. مجح 4 دینا وتیم : داز رهش
 "*هدرگ یزاب هک یلاهبلف نرته
 دن سما ملبد هدودص نآ ناس زا



 هههسسآ و تشنورف كيپملا یاغوخ
 هراوهامنب رطزاهک یجاوما و وگتفگ و ثح
 دشیم هداتسرفیئد رسارسهب یتاریاختم یاه
 ردوروآ باجعا .هدننک هریخ ریواصت ترو عب

 اهن ویلیم مشچ رد زیگناترسح دراوم
 ,دیسر نایاپه  تسکنیم رگاتاع

 ,بابمن,یشک و درا ,شالناههام تفایب

 ناریا هورگ هک اهانت وءاهچرط /
 ندروآگىچب و تاقباسم رد تکرش
 یماجرفدوهدناسر ماجناهب اللط یاه

 و هرافننم ری یاهزادنا ات , هدننک ریگلد

 . تشاد زیمآ

 هتفرلا رتنوم كيپملا هب دیما اب ناریا
 تشگز اسب ماگنهب هک تفریم راتنا و دون

 رسفن نارازه و دنوش نارابلگ ناراکش
 هاگدورفزا تسدرس ار نانامرهق تسودشررو

 هتفگ یلو دناسرپ دایهش نادیمات دابآ رهم

 یک یتح و ادصورسیب نانامرهف هکدخ

 .دتشگ زاب نطوهب هنا

 اب ار تیعفاو ییهراوهام یاهشرارگ
 همه یهاگآهب یگدنزگ و یخلت یاهح

 بریطشرد «شرپرد,یتشکر د .دوب
 هژیوهبویرتشمرد ؛ یرادربهنزو رد ,یراب
 .میدن هجاوم يخلت یاهتسکشاب ولپرتاو رد

 یا یزاب نامرهق ولیرتاو میت
 تشاذگ یاجرب كاندرد یدروکر

 ردهاسکت کر ش میت نیرتفیعح تروصب و
 نانچهدروخ لگو د ودون اب لارتنوم كيبل
 نامگهک درک تیبتت رخآزا ار دوخ تیعقوم

 ارنآ دناوتب یرگید مین هدنپآ رد عن

 .دنکشب مهرد
 ثايپلار دنا ریاتسکش للع یوجتسج رد

 یمدروخرب یددعتم یاهناشن و دراوم هب

 رداف هدخ فرص جراخم و لوپ اهتت
 : طابصنا هکلب «دئاب نیرفآ نامرهق ت

 تحاتخ ؛موادم نیرعت ؛حیحص یزیر همان
 ساحاو یراکشزرو یهیحور تیوقت قد

 ثكاسبپ یهدنزاس لماوع تلاسر و تیل
 یشژرو روما ناراکر دناتسد .تسا نامرهق
 هقباسكيهب هنناع های ود دننکیم روصت

 كي هک ی لاحرددننک زاغآ ار اهنیرمت یتسیا
 یاهستئر رد درپ دهعت یتقو راکشزرب
 لاس لوط مامت رد دیاب دوش زایتما بحاص

 هدنامیقابءاع دنچ ,هتلا و دزادرپ نیرعت
 حسیحص ملفن قط ار دوخ تیلاعف هتباسا

 هکد رادعاللماهعخشب هدنراگن . دهد شب

 لوط رد ام ما بحاص نانامرهق
 یوریثدنت زیم یم هب یبل .دنشک ی م
 شاکیاو)دنهدیم رده هب تلاطب هب

 هد شام یهامامود هاگنآ و (

 .دن زاد ربیعنیرعتهب و دن ریگیم میژ
 شزرو یاسور هجوت « رگید ی

 لرتنک موادم یشک رس ,حیحص
 هبیگدیسر « اههاگشاب و |
 یگااوناخو یلام « یعامتج
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 اههدنزابءامنیس تایبمل ارد

 دریگ رارف رما نیلوئسم
 یزوریپیامدقم تسکش دناهتفگ میدق زا

 یلوتسا تیعقاو رگشبامن ترابعنیا و تسا

 فرص مرلتسم نآ ناربج هک یتسکش ناچ هب
 . دشابدیما یورین دیدجت و رایسب تفو
 تاقباسیاوسحف زا هک روطنآ ام نانام رهف

 ردهک یفرگش یاهینوگ رگیدرا .دخ راکشآ
 .دندوب ربحسهدشداجبا یناهج سایقع هب شررو

 ناوتیم هک تسا یللملانیب یهفبام كي رد

 اهسیسانهارمه اریشررو دیدج یاه هرهچ
 نایمدروخرب درک هطحالم هزان یاهكينکت و

 لصحارم رد تسا نکمم اهیوق و اهفیعس
 لا نیع رد یلو دشاب هدننک دمو تسجن

 تواعتشیپ زا رتشیپ هک دش دهاوخ بجوم

 فسیعط فرط و دون راکشآاه یتساک واه

 هسه نا ایند یشررو یهلفاقرا ات دشوکب

 هک دناهدیفع نیا رب یاهدع رگید یوس زا

 نآیمرابرد . هدشرکف شزروهب دح زا شیب

 تساهاش ناخرواپ اب نانامرهف وددن حرح

 , دنتسه ییهتفاب ادج یهتفات هک

 فش

 یاهیموناریا شزرو نایم ییهیاقم
 هاگ ویساسا یاه تواقن رگناثن .ناربا

 ههددنچ لوط رد دوبدهاوخ زیگناتنگش
 هتسویپ ,درذگیم ناربا یامیس خیرات زاهک
 هاررس ریار هدنرادزاب و هدننکدرسلد عناوع

 ملی وب زا . دناهدرک داچیا تعنس نیا

 را رق هبرحس و داقتنادروم هنیمه یسراف

 یا ربینوحدمآر دعبم رگیید یوسزا و هتفرگ
 یاهتاسیلام . دوریم و هتفر رامشب تلود
 اپوتسد للاس و ددعتم ضراوع ,نوگهنوگ
 یزهرتدننامه هک تسا یلعاوخ هلعج زا ریگ
 بیسم ریثات تعنص نیا یقرت و تفرشیپ رد
 تیامحیبناج چیه زا نا ريا یامنیس .دراذگ
 رطخاب هاگ ره امنیس نارازگ هنامرس .دوشيمن

 دنرادن یسردابرف دنوش هجاوم یگتسکشرو

 را رفایدت وربنادنز یهشوگ هب دیاب اب ریزگان

 هرهب لمحت اب اي و دنهد حیجرت رارقرب ار
 .دن زاد رپحیردتهبار دوخ ورق نیگس یاه

 ابملیف كي هک تسین یلاس همه نا اب

 یسللملانیب یاهلاویتسف رد یناربا شزرا

 درس ینهزیاج ودریگن رارق شیاتس دروم
 س ككلرویوین -ناک - نیلرب یاهلاوبتف

 د یناریا یاهملیف یزوریب دهاخ دکشا

 هاگبهاگ زین نا رهن رد دلاهدوب یناهج حل

 زاددرگ ورسكی هک میاهدو ییاهملف ها

 رسندمخزرا یجراح یاهملیف زا یرایسب

 بهنآ مغریلغ ییامنیس نینچ كي دناهدوب
 سراختفا شناگد نادرگ ی رایباهلتو .دنب ودیف
 سنعماجعرد ار نا ربا مانو دوشیم نیرفآ

 تکفایم اهنازرس رب یللملا
 دیلای هدخ مه رط ناوتعاب نیا ربانب

 .دیریگبپ صراوع دید تایلام شزرو رب

 «هکلپواههام ار یسراف یاهملیف هک رولعایه

 یهیامرسلایراهب ویلیم ودبنک ی ع فیقون اهلاس
 دسلایب «دیزاسیم رثایب المع ار هدک هیهن

 راک مک یاه نتویساردف , یطاخ یاههاگناب

 وتسیلوئسیل ناتسرپرس ؛ هجوتیب ناییرم
 یراکشزرویهیحوردقاف هک ار یناراکشزرو
 هاگتاب كپ لنملایف .دینک همیرج .دنته

 مرجهبهن .دینک لیلعت یدونحم تدیاهب ار
 دسیدرت ! یشورفک مرجهب هکلب یشورفنا رگ
 تارثا هسیانواجب یریگ تخس هک تسین

 نیتسخن نم نامگب ودراذگیم یاجرب پولطم
 هدیقع یهورگ هچرگ - شزرو یلصا طرش
 طابلخنا.تسا طابلتنا - تسا ملاس ندب دنراد

 -یمباجبیتیقفوم ره ساسا وهیاپ یشزرو
 رگیزابكي او راکشزروكپ نایم همیاقم دیآ

 .دزاسیتراکشآ(ریبهدنهدناکت قباقح . ملیف
 عقاوردمام دنچ طقف «لاس لوط رد راکشزرو

 یهجدوباههاگشاب,اهنویسا ردفدنکیم « راک »

 هداد صاصتخا رما نیاب تلود هک یتنگنه
 یسکحم یهناونشپ ناوعهب رگید یایازم و
 هتشر كبردات دنکی م یراپ ار راکشزرو

 .دسرب ینامرهق ماتسب
 یارب .تسا شالت رد هتسویپ رگبزاب كي

 تالکشممغدیلعنا رد یامنیس و

 یناهجیاههراونشحرد لاسره
 .دوشیم ۵دن رث

 هک تشادار هحیتننن [یل ودوب

 دنکن روصت شزرو نالوسئسم
 ! دنتسه هتفاب ادح یهتفاستت

 « ینامرهق سو ریس »
 ۰۰ دسب ون یم

۱ 

 مسجربهوالع .دنکیمن یتوافت بش و زور وا
 هنوگ رهدقاف .دراذگیم هیامزپل دوخ حور زا

 یگتشن اپ,تسلآریالفوهعیب لیبقزا هناوتشپ

 «داپرد یسخ دننامه . دوشدوبا رگا , درادن

 را رترد . دوشیم وحم اه هرطاخ زا تعرسپ

 هس دوشیم قیوشت هن « حور و سج للپ
 .دراد یرابتعا نادنچ

 ا.هستسا هدشن فاصنا تیاعر هک ینیپیم

 .اهیهجوتیب و اهیباسرانمغریلع ینارپا دنمرنه
 ردوتور رنا رف رونک ی اه زرم زا ات دشوکیم
 . دوش نیرفآر اختفا یللملانیب عماجم

 . زهچمیاه مویداتسا ناراکشزرو یارب
 مهارف مال تالپهن و لماک یاهودرا

 دسییاجب شنسد ملیف رگیزاب یلو ددرگیم
 تس

 هک دن راد اعنا ناراکشزرو زا یهورگ

 هکتآیاجب لارتنوم رد اههورگ یاهتسرپرس
 حسیرفت و شنرگ مرگر س دنسرب اههچب هب
 ثاپرهدئابهتشاد تیعقا و رمانیا رگا .دندوب
 دوخ یاهبراکفالخ یوگخساپ دیاب نانآ زا
 چوم طن یزپرهمانرب رگید فرطزا دنهاپ
 تکش شوضتسد دروءدنچ رد هک دیدرک
 منمدیپسات هک یراکشزرو دنوخ اجبا یاه
 انوس ماجرا هک یراکشزرو هدوب رادی

 ینامرهف و هتفر یتنک كنت یورب تسارکی
 تک ر شهدنپاسرف درب دنچ رد هفقو نودپ هک
 طغ یزبرهما رب لولعم اهنبا یامه هتشاد

 ساهتوب هایظنا و من تیاعر مع و
 رنک میشاپ را زگر کش .دیاپ !دیعم

 اباع نانامرهفزا كب چیه ولپرتاو تاتباسم
 دچ ره .اندنن قرغ رحتسا دابر سع دوجو

 یراوگایهناح نیبچ زورپ تروص رد هک
 یلاحرد,داندیس ریمناشدابرف هب اهقیرغ نایجا
 یناک دهان یسراف یامنیس پادرگ رد هک

 دهدشقرغ تاعیالماب راشف ریز رد هک میدو

 ,دیانشاهنآ یراپهب هک دوبن یقیرغناجن و
 هداگ دنقرغ ثابكي زا میهاوخب رگا

 یوب .دشوکیم هراونه هک یسراف یامنیب
 مکح ردهشون نیا میربب مان درادرپماگ لماکت
 .ناگنارسدزا یار رد دش .دهاوخ ییهیثرم

 هراثا كيءار دنمشدنا یهدنناوخ سب
 + تسا سب

 امنیس هراتس ب ۱۵۰ هرامش - ۱۳ هحفص ۲

 8 تل نیت



 صوصخم كيک
 كد .دلوت نشج ۴
4 ۵ 

 طس وست هک دون

 نرسا و یلن» |

 «یلامک ایلماک و 9

 ! دش هتسکش ص و نایت هات ل- رد یه نا
 ؟!! «دشیلامک ناساس یهگآژاترپر هحفص ود نیا راکنا 1 ۰ ۱

 هدازآ -نربا ؛ینامهیمنیا رد

 ایلماک بیلامک ناساس - یربزو
 (یلامک ناناس رتخد) - یلامک

 ناوریش ثرمویک یکناتا زیورب
 و سگ ر ن بیداینب یند - یگس
 داشا رتخد ب یکملس میها ربا

 دیمحبونهب دوعسمس هدا زعب-

 زنط ماد رد یلنو یرهچونم
 !! دناهداتفا ام یبوت

 ایلماک 9 یلن ٩ نریا:دلوت نشح هبام اب

 ؟!دیئاببیلامک ناساس رغتخد

 ۱ لبعقداص :مادرد ننمرنه

 !دامحنوخ سیرتزییر «یییاتها اما _
 یلامک ناسام هلام ۳ رتخ رلن دل ون ت < ره تفرشیپ دنبوگیم نیا هب) یک 67 ت زن وتو و ؟!ولقهس دلوت نشح رهلک گنشوه : زا اهکع

 کنیا زجب هاب |میا دوجو هبرم هب اپ مه (ایلماک)  یارقکارب ييبصت زونمستم نيآ او ۱! دنکن درد نامتسد
 ولتتم هیو میوثب یار ردق و اضنق همدم نارگن ایلماک هدنیآ یارب) ,داوخ نایک وب هنفر ۱ یلن قافتا هب هک لبق یهتفه اول ۰ ی ۳ / ی : ۳

 خرآ هاگشاپیهار + رفن هس هپ رتفگ ۳ یح سرا «یلن» ءاسیس هزاتس یراختفا راکمه ام لی و ریدش «هلاع» شب ۳

 بره نادنم ره بکت رم ادیب هک شرآ هاگشاب رد ار شدلوت نشج تس هتشذگ شوخنامدوخیاهنت هن + میدوپ شتحدح
 ۱ ِ . یر 3 هک میدومن هدامآ ار نامدوخ نیارباتپ ناربایلم نویزیولن ویدار نامراس_هب یلعم >هب يه وخ ی ان یراک (!)هدنبیارب درک تسرد 1! (ددرگب یگدنناوخ و دوخب د 1 1 ۱ لو سو

 ۱ زامش ِ
 ید كيربت رفنود هب هک هوب نیا . دیامل رازگرم تا هبیریاهفرگ میت

 ! درادن یدوس ین ۱ میئ وکب گر وب نب  و زا
 دشاب هتشاد روضح بشما : تل و دیسر لر ءا ءوار هک میدوب 18( یشادارام یگنرز ادخورت) دنخکریم اروه ام ی (۱) هئداح لحم هب (۱)یرتهثداوحنیمه شوشت رد یلو ميئامتیم یرصتخم ی رب و «دش نا و ع قافتا هب هدنب دوب رارق ! (نوشیمنیکهکاع زا) دلوت نشچ نیا نانامهیم اب مب و در 2 و ویو



 نا وصپ مهو هلب راکبه لا وعب مهر

 1 هلبو نارگید نابزیم

 یسکات زا شرآ هاگشاب یولج یتفو

 نان امهیمزایاهنعهک دید هدیپ : میدش هدایپ

 دتسههاگشاب زا ندش جراخ لاح رد ترپ

 لاشرس تشپ هپ تشحو اب دنرادیهو

 ۰ دننکیم
 : هدش یچیه زونه هک دوب ادیب رز

 ! ( ندناوخ ریز هدز یلت
  دیاب مه ام تفگ هلجم ساکع

 ؟ مینک

 یاهمدآ ام . مینک رارف ارچ : متمک
 ۱ مته یعاحش

 یراکهرحالاب مه تعاجخ نیا مسرتیمز

 3!( دهدب نامباصعاو شوگت سد

  ساکعرس دوب یا هلیح رهب هصالح

 ِ 2 و یر وب رد رک ال تعاجشریظنیتاملک ابومدیلام هریش ار هلوم

 الاد وءریع و یتسودرنه و تاهت

 زا سکچیه ؛یبوکیاپ و نشج ندا رد هناتخبشوخ 2 رک را
 ! ددرگب نارگید تشحو تا

4 ۵ : 

اهفیطل اد كل وح د رکن شهاوخ «یلامک ناساس» بس سل يا یا من
 ی

 دمآرد پآ زا فرخزم شیاه سکع رگا هک
3 

 ۱1 ۲ 4 2 ۱( مدوب هدرک تشحو دی

 نکن اید .هلشباچ رک و

 یا هناهب زا دب اد ساکعبانچهک دام رفیم هلعح الاع

 هناتساادیدخ ماهدرک ابو تسد شبا رب هک

 ۱۹( دنک

 ! دوب هدنب زا هابتشا
 میدش سوصخم نلاس دراو یتقو

 السا هتبلا . ميدرکن ادیپ ار یلن لوا ءاگت
 دشاب هدماین ژونع تسا نکمم میدرکن رکف

 ددوبن لیلد یلن ندیدن : یقالخا هیتنز

 !(ینکیم شیادیبنک هاگن رتقیقد ؛تسین وا
 ر یدرد مه ندرک ءاگن رتقیقد یلو

 نانکراک زا یکی زا نیاربانب . درکن اوب

 ماوخیم ترذعم : مدیسرپ هاگشای
 ؟ یلن نا

 دالا . تک ودادناکتیاهلک نوسراک

 هبصیقددنچ زا سپ و تفر نوسراک

 : ۱ ۳ ۱ دمآ یلامک ناماس قاققا

 سس ۳ کیک تنیا مروظتم : متنک يا هتک درهم چیت یاب جدا یلانک باعترا تب ۳ هارا را تاع 6 نیوعیم هتفگنوراگ هب نع هک مراد نایمطاز

 ۳ یارم ینربع سرد ۷ ميریگب شزا ار شدوخ نویزیولت یوت هک مهاهردقنآ هنیطل و نتفگ كوج لمع هب یلامک نانا ۱0 ین نا

 ! هوشب لباق و تسن یاهزمیب مدآ هدرک یقرحم 1( دشاب ندرک فیرعت ۱ یلانک نیا ابو را

 ۱ - و میدادتسب ن « را
 ثاسورع شیپ مرتخد:تفگ ناساس ! تسااهیلیخ زا رتلمحت یهابتشارطاخب یلن زا هلیسونیدب) - ۳ 0 ی #9

 1 ۱ ّک گیم شدوخب یلامک ناساس الاح) شرتخد دلوت تسانمب و ميدرک شیوتوح
 ون ردعنا یتعی ؛ متف دیو یم ,شسدوهب ِد س یم شزوب ميادرک شادص هرابرد هک میتفگ كيربت واهب . ایماک

 ات بثما : تفک هتخادنینهار ار دلو نشج نبا رتدوز ارج / ۳ ِ 1

 ۲ ۳ "( مچ : الاح) - ٩
 تفک خوش هب هطم اکف 1 مدوت یتفو هک موشیم هجوتم ۱

 ۰ ۳ ۷ اد نان  یاهدع میدی
 ؟ 1

 شیپ و هدش هلا ؟تساجک ترتخد یپ : متفگ ناساس هب !! یلامک ناساس ثا ورع دن یمرارف ار ی مییید

 ؛( هدوبن یلن ندناوخ رطاوب
 لس » دنادمن ام ساکع راگنا) یارب یلامک ناساس زا هرغ مشچ كي)

 ۳ هحفص رد هیقب !( هدنب اساس اب ندرک تبحم هملک هم و هجوتم؛مینک رکف رتشیب یتقو و ) ۴

 وب هنفرگ یاهناراک هراک نانچ » لایع رانک رد یلامک ناسام) -۲-( هتسکش كسورع هگنهآ هدنزاسیکیانا زیورپویلن)-۱-.پچهب تسار زا 1

 ۱( نتج هب ندمآ زا نانامهیمندرک نامیشبلاح رد یداینب یند و یلب) ج



 ر تلایا رد ۱۸« یاهلاس رد هک

 دننح م تراغ و لنق هب نیمز و هقوذآ

 رحا رم دارذگ مرگ س نونک ام ه نیروترآ
 سام »زا یلویراس ساسا ریه ملیفنیا ینف

 ۳ د , دشابیم هدغ هتخاس «نا وگ كم

 ومام كب ی
 بجا دابغاب ییوک رس یارب هک رسگیهزیاج

 ار دوسلکینكسج و هدش رهاظ دوتیم

 دنکیم هیهت تتوماراپ ادناق نیج تکرشاب :.فچوکدب 020
 یولافوب ملیف . نوبات .یل.یج [] شلیف ۹

 , دزاسبیم نونارب زلراچ تکر شابار « .دیتس تسا هدیناسر اپ

 د ار یغاپ یاههنسد زا یکت هدرکر س یودارولک تلابا ردتونکا مه هک ملیف نیارد ینف لحارم نونگا مح هکار ملیف رب
 دنیلتاک ملیف رگبد ناگشبرته هب نوسلارب « دوشیم یرادربملیف اکیرمآ __یاربیکسولاف ی گیم

 نسدیره ؛ تسرافكیردرق ۰ دیاوکی دنر اکبرمآ برغ فورعم یغاب دلاکبه لی شقن اک شنای

 ۱ ه نابارناج و نیلكامتاج , نوتناتسا ار دیفس یولافو یوبراس . دوشیم رهاظ هاتنراس « نایفارس یس دراچبر 03

 س شیوترلار و رتتساک ویلا ار ملیف نیا ود نولکیتكج و ودنا ربنولرام [] ارنآییتنرالود ونید و هتشون لیس دراچیر . یلاوج و « شحوت رد یدرع + ياهملیف
 دنکبم هبهت _ مانبملیفینادرگر اک لاح رد تعرس نونج و ۱ .دناهدرک هیهت . لنود زا اکیرمآ یامئیس رادمات رگیزاب

 . نرولایفوس , رتکنل ترب ملیف نیارب تو ارتآ یوبراس و دنراد تک رش پراخ عجبج جهت و . دزامیمیتتپولراک .یارپ ار . اردناناک تایلفرک و یرفاک نوش ملیف لیارد . تسا 9 عطاقت ملیف ۰ سوتامروک نایژرزان زتسیترآدیالآ ینامک یارب ؛ یسسپ درم

 یملیقرد یزاب هب نونکا مه ایدولک [7 دناهتشوب چیوهیکناع مال و هسسک تسا یعملیف مای دنا رپت [] 7 و رتاکت ربا ر,سوتامزوکنایزرژا رنآ یویراتس دنک ی م ؟ربخ هچ اند هلک ژا دنراد تکرشو ال بیلق ناج و نيلوت دیرکنیا هیهتنمگ رب نیترام !ر ید دوم ۰ دناهتخون ۰ ۰ ییره دراچیر «کک ریسارتسایل + رثدراگاوا ,تایفارس«یس دراچیر و نعحارت نلآ ۰ ناف
 : ایلاتیا دنمشزرا زاسملیف زا تسا لوغشم مانب یملیف « جردلآ تربار *(2] -رمیج : سو ناج تک ر شاپ ؛ کی

 ارسل نم قثع . ماب یملیف یینولوویرام جا یوسروک نیرخآ» نوب دراچپ لاک اب نرول ۰ تراونس
 ۵ « كرامدیو دراچبر « و وترون یرش ؛ وتوک تفای , نیهاراک ناج

 یژانوسرپ عقاورد« ایدولک شقن» - زوج ی وا ره + : 1 ۱ ۰ 2 ینادرسگر اک نوکیرا فیلو دلیفنیو لب !رزادناربت هننکیم ینادرت راک نیا ربوا وی ۱ ح نو یوب ,م و] ی
 هخسن عقاوردتسوایگددنز رگ افبا ابدولک هک ۳ یی و دم و یراد  ِ دون لی ت و توترا سون

 نناو . تسا هلانبدراک ایدولک ۳۰ یاهلاس 0 +0 توس رو ِ ,

 ها را رد ایدولک جیبهت هب زیچ ره زا شی

 یزابهو دنکیم یراپ دوخ یناناوت نیرخآ
 رسم هتشنگ اد تسا یدرم هک .. زینوا

 انشآ یدرم ,یوالسگ وب ۰ راید رد یئارجام
 نارگیزاب رگیدو «ویمهفمیکب» ماب دمرتهو
 یورلپیلیف ۰ روهشم یوسنا رف ملیف سا

 دارعارب دوخ یلامنخرابودیایم نوری دو یاچ وللدآ ۰ زاسلیف هتیرهو تا
 یل نیم شنادنقالعو ناقاتتم لیخهب رد تا یبسیدج هرهچ هک : ,ویرپچون رب
 اب ۰ ۱ربیل ؛ یابدولک نایم هک یتوافت دریل روش شن هک , ایلاتیا یاس

 3و د

 ی

 یخ رد ملت
 !دنسار تسا (رادراد هزات قشع

 « زرتسبتاج«بانج نیا , کشف و کند یلک رد یکی , دهن سات وج ثاب ادح

 اک , سا راگزور یاهتسد شوخ نآزامه زا سب و دنکیم زاب ینلاعلس دوریم تارهب
 یارابرابناوسیگ یلالل نمرخ شیارآ زا رگشیارآ» بل هب شوک و شا# اهلاس 0 ۳ ماه ایل

 هفاب تسد و یعتمد بلق هب تسخن . بیر بر ك رپ 1 یاه هنماد رد یرگبد و د ۱ یفقح
 مرک ,شوغآ ,تک رب زا زین ,نونک هو .تسلرب موهتستسج :زد :تسد ین هاقوک از سو
 ۱ تا هسویب اکیرمآ یئافنیس و دونيم رهاظ یلامتیم عماجمو لفاحمرد ناگدننک هیهت عمج هب دووبلاه یسکس هراس دتسیا رتساارابرابناهجیامیس یسکس و بادح

 !ترهش یابازم و ز رجیمیل
 : دننفگ یا رب ؛ییوخ راغآ هچ و د زک راغآ نوبزب ولت شریذپ نیا حیچو رد دو هنیزگ ارآ رد گرزب هرد لابرس اب زرجبم یل (7]

 هنگ یاهلاسیتراجت یاهملیف یایدولک نیا یلاعتس نادقتتم زا یکی لوقب ۰ دراد
 اشخرد هرهچ ناونعب وا راپنیا , هکنیا تسودو دنروهشم «دناپا وخهمه اه هشیبرته

 دز و دونم حر اچ هچ زا شف ۶ ل 9۴8 7 ۹
 اهرویگنهرب رد هک یدنوت و الاب دنلب_ وتساالویولوت مور « ملیف نا هتک 4
 هب رد اراه سفن شریظن یب مادلا شیامت ناساشراک ۰ دونم یرادز 2 ایلاتارد
 یشیط 4 اهلد و د کیم سسح نارگ اثاعت ههسلاشقت ءافیا هک یناک ایلاتیا یا

 هر زورما یایدولک . تنلدنایم زورمل یایز یوفاب و ابلاتا ۱+ هد مکس
 و ینورد یاهشزرا نامه زرچیم « رد ار «تسه» شن هک یاهنیب رله باخسا دنهرنهنآ زا رتالاد ؛تسا اب رلدو باذج زونه نیارد ایدولک + هک دنراد هدیقع دنا هدید ار

 ۳ اس ردیلو هدخ هتئاد اپرب لابرس ناگدنک هیهن ته زن ینتشاد تسودو توکسهلیپ زا هنشذگ نوچ رگید رابکی ملیت كموبتسا ۰ هک دراد دوخ ۶ یا هلبموب یگررب نومزآ هک افیا لایرس نیا 1
 «ک رزت» رد یگرزیهرد# رد یر ز رنج جرج ۷۰۰ برق و رونامآ عجارم ۰ بایم
 ۳ 1۳ رو 5 تیرتکااب ار وا هک یلاگدنک هیهن ودخ ۰ دم و دش رچس «یمب لیو« دد ی زابهب شقن نیا هان رب ی یاهفرح و 4ب رج" اب هنییرح

 روهنع «یرا تی

 امتس هراتس س ۱۵۰ هرامش ت ۱٩ هحفص 2



 «دنخبل» تیهام رد هک نم

 متشاد دیدرت
 كنبا

 «دنخبل» كيديما هب ماهتشن
 : منکیم رک ۸ یهاگ

 نم یگدنز
 یکچوک یاهناهب هچ هب

 تسا هتخیوآ

 «رادل د هژینم»

 مایپ دنچ

 مستسود اراه هصق نیا ژ

 ناتسود اب . هدرپس نیب «وگخساپ»

 :مرادهاتوک ی فرح هدسبوت

 یهصقابیرافغ دیمح یاقآ 8

 وساسجایوار ؛ ریذپلد هثداح كب
 یزیچهکینهب .دیته دوخ یاهتفایرد
 نامه ارنآامش و درذگیم ام رد

 یلاحرد,دبروآیمذغاک رب شیوخ لکش

 رد هک یساسحا ینوگ زابیارب هک

 نشون تا رظ دیاپیم تهمبیو

 گنشق امش ساسحا .دوش تیاعر زی

 یاسحا نیا ینادرگ رب رد اما . تسا

 داسب زا ار نشون یلابیز و تفارظ
 رسستهب یاههشون رظننم ..دیربیع
 , ممهابش

 ینلاکاک اهرلع یافآ 8
 «دنشکی م راگیسمه اههدن رب «یهعف

 دراد نتفگ دصق هک هچنآ ناییرد

 هزات هک امشیا رب .دهدبم ناثن فعع

 یاشهیمز , دیاهدرب ملفاب تسد

 هدادیور ,مدرم یگدنز لتم یرتانشآ
 ییشلد هیام دنا وتیم ناتفارطای اه

 مار مهزاب .دشاب نتشونی !رب
 ,هایتس رفب هصعق

 و

 باب « ملیف یاهمدآ اب هفراعم نیا . تسا

 هک تسیدرس لابقتسا و شریذپمدع ه.ایوگ
 زانتشذگ » . دروآیم لمعب ودنبا زا ,هعماج

 روبعمدع وتیدودحم ی هناشن راد راخ میس
 .«دیآ باحب دناوتیم هعماج رد ودنبا دازآ

 هظحل نامه زا گرب تان نیبرود
 . دهدیم ناشن یگناگب درم ودنیا اب زاغآ

 محرتو یزوسلد زایرثا نآ رد هک یگناگب
 یهبرجتنانچنآی اراد « نمک اه نج . تسین
 لآ اب ار یاهطبار درادن دصق هک تسیخلت

 یاسوموهسزا هک ارچ دزیر نایب ونیچاپ
 دسا رهیمس هنشذگ یاپ رجت لیلدب - یتسود

 وا یارب ونیچاپلآ یاهفحل رد هکنباات

 هک دشکیم ار - شتب رک اهنت هس تبریک

 یراکا.۵كي :نمکاهنج یوس زا دوخ نیا

 دوشیم یقلت اهیگ هتطاع یب یافناو رد

 دزابیمتبحم نیا لباقم رد اردوخ نکاه

 دها وخیع هک یلفث رد ار ونیچاپ هک اجنآات

 شدرگ اجنیا زا , دزاسیم كيرش دنک هشیپ

 نسرود و دوشیم زاغآ هعماج رد درم ودنیا
 4۲ هحفص رد هیقب

۳ ۶ ۷ 
 ..داب رفد رحنحکاب

 اهفرحنیا نتفک

 دژادنایم

 ابور : زا

 ؟ راد یاهدیافهچ رگید ؛

 9 شیاملهدرپ هک الاح . تساهدش مات زیچ

 دآ شایتیکمغ هک رگ اثانتیب یشیامن . تساءداتنا

 میولت رد شفپ لثم هک اراهفرحتیانم , هلاما

> 

 تک

 4۴ هحنص رد هفقب



 واستیس رد دننمو یتالولع یاهقباسان یکی ««یکا» و «یروب* . تسا هدیسر دره رهاوخود امکاجمهب تب رانی
 ره و زاوآ رد یاهتسرمار زا هزات یرگید
 نانراک رد قفوم زی ون

 ودنیا تیلاعص لاح رهن هک اچنآ رب

 زیم یاپ هب هرابکی اراهنآ یودره میدخ ممصم ۰ دوشیم طوبر رگیدکی اپ یوحس

 ۱ ميشکپ هنک اهم
 امن هب تنحو !ر «یلاب یروپ»

 لوقنیا هب لاس دنچ اناهنآ . دیاعن تک رخ تدسحو یاهعلیف رد ظنفهک دنک تیلاعف طنیس رد وا دندخ رنج طرخ نیل یر هداوناخو دنتشادیگد اوناخ یتسوداهنآ .دروآ
 ملیفدنچ رد نآ زا یپ و «یگنرفسو رع» ملیف اب یروپ هک یتیقفوم اما دندرک مع
 هکدخ تعاب درک بسک تدحو قافتاب رگید

 و داد صاصتخا دوخب !راههدا ولاخ هراس بل و تخادرب اعسیساب راک ب و یاهفرح رسگیزاب كب تروصپ وا تیفاع و دارادگب شاهدوسآ نانادرگ راک و داگدننک هی
 هتنکآ رد هکد وب یتباجن رطاخب نیفپهب نيا

 و یلالولط یدزما و نیگمغن هرهچ رظاخب سوصخب و داد نانندوخ زا امنیس رازاب
 یتاپس یعون , یفولو زورهپ اب شعاج میم
 شورفمعم و تسا هتشاد بیشلی مولا وزیب یها ۰ امیسپ شدورو ماگنه زا یلابیرو دخ تعاب هک دروآ دوجوب نارگاخاعت رد

 « زاوآ ملاع «یکا» اب یلاب مرا 8

 هب هک تسدنچ یروب رتکچوک رهاوخ
 یلاجنجیدورو اب ۰ تساهدروآیور تدناوخ

 شاهگنهآ و درک شیصنیت رهن دوز یلیخ
 دروآ ردزوریاهشورف رب فید ٍر رد

 یروپ یارب هک ار ینادافتنا و اهلاوم
 0 ار تاداضتاو میدومن توعدینوگسابا !راهنآوپیدرک عمج اهکب تساهدیسر يکاو

۱ 

5 

 

 یووم یساع یاقآارلاوسسلوا 8
 : تساهدرک حرطع نینچ جرک زا

 بوم هراتس ناونعب ار دوخ وا ؛ اهنیس رد «یلانب یروپ» یرگیزاب راک زاغآ زا »
 رطاخب بل نیاو تساهدرک تیبلناههدا وناخ
 ناوتیمن هجو چیه هتلا هک تساددخ هداد یروپ هب یکسیاهشقنزا وا ندز زابرس
 .ینک ی مل یزاب ؛ یسکسا رچهکد رک شوکحم
 ءزسج تروص هک تسایلونک یاهبلبف زا نآ یریذیا یلادجو امنسرد سکس شتقت . دوشیم حرطم نایع نناردهک یاهتم یلو
 رد اهنته نیاو تساهدمآرد امیس كقئنال
 حالطماهب یاهیلیف ردهکلب ؛ یتراجتیاهملیع
 زا ینانب یروب یلو دراد یگتسویپ نیازا تیاسکح زین سکس هب افنیس ناگراتس زا یرایس تنش هدیناشک و تسادوهشم یره
 تیدودحع نیااما . هدنام رانک رب حوم نا
 داهنشیب زا « دنراد یروب زا هک یروصتاب نازاسلیف هک دوشیم تعاب یدایز را,دقم هب
 دبابن تشاذگامتس هب اب هراس كي ناونع هس یسک یتقونم رظن هب ! دننک ابا «دراد تلاخد نآ رد مه سکس هک ییوخ یاهلر
 نکنم الابتحا هک پوخ یاهبلیفرد یزاب ردار وا تسد نیاومدرک ار راک نیا یر هکبلاح رددنک دیقمیصاخ یاهلر رد ار دوخ
 *.تسا هتسد ؛ دشادمه یسکس تسا

 ؛ دیوگيم باوج رد یروپ 8

 نم اقآ نیمه لوقهب شتنار» -

 رها وخ ودامنیسهراتسناگ دننآ وخ
 متها د یقیسومو ادنیسسانش رس

 ؟... هک نادد رک

 « مهیج یرود
 ماهدرکیم تبحنم هک مدرماپ اهزابنم

 نامگ ادنناوتیمن هاگچیه هک دتفگیم نسب

 هک

 مياهمليف ندیدپ رگید دخاب نینچ رگا و دید
 مامت ووصت نیا منکیمزکف .. دنوریمن
 فاللسخ رسب و دشاب نم یاهملیف نارگائامت
 نمندوبن یسکس ژا یوسوم یاقآ هک یداقتتا

 حاهدزک ۳ مر

 یمس رتک اذحمه نم هک تسانم یلامتحا ندش
 منکن لطابار میرم روصت .منکیم

 دنهاوخ یکس شقن كيردارم یزور

 هوگج .دناب بوخ هدنناوخ كاب زیث ااجن روس .داونیم ها دوخ رظن زا عونوم

 دهی باوج یکا 8

 : هنآ زا مهنم دوخ شتسار» -
 میوب .دش جیگ هداتفاءارهبمقار طاردهک یلاجنج
 بک ابنم هک دینک رواب دهاوخیم ملدیلو
 و ناعیاش زورب تعاپ هاگادوخا ؛و دتمم لاوص یرس كي هکلب , مدوبن زالاجنج
 معا ,خیمن نع ماهتفگ اهراپ .دش اهلاجنچ
 مدش مدنمرنه رهاوخ مان ریثات تحت متیل اعف

 - ۱, دننک تواتق ناتدوخ دپاب مدرم یکدنززا یکسهک مرادلوق مهار نیا
 دروسم رد دیراذگب یلو تسینادج امنیس و
 نیمه نم و دشابادچ امتیس زا رعت ثاي نم
 هک مهد همادا , ماهتفرک یتیپ هک ار یقایم

 هچرگ نایم نیارد :تسا تیرتکا,تباوح
 زا ار پوخ یاهملیف زا یرایسبرد تک رش
 یسکس دریغ یاهملیف نامه اما مهدیم تسد
 .تسفاک میارب منکیم یزاپهاگییو نا هکار

 «... نم نارادتسود بولطم و

 هکتسا یکا هروم رد رگید لاو 8...
 نبنچ سابع ربنب زا هداز یروفب ایرف ملاخ
 + تساهنیسرب

 زاغآ نآاب شراک عورش زا یک*
 . تامدوب یلاجنج یاهدنناوخ « اغوغرب

 ناونب لاحرهب هک دورو ا لبق
 شدورود دراد یدنمرثهرها وخ هک یاهدناوخ
 هک درک یباز یکا هتیئادبو دندرک یقلن ادصورسو لاجنچ عون + < , ن کر حالاطما ه ار
 3 هکنب وب

 یلوتسا !یکتم شیادص هب ۳ ورطافب اراههداوناخ هراتس بل و مت رهخ مامت
 یمنج/دوریف ات 8 1 یا مادهزک يک قدوب یکم

 با دایر 2 2 گم هک
 تیاکشو ضارتعا هک یلاجنح»* :مایلانیسراک عرورش نامهزا هقان

 هنارت یارجاهب تب یلحم و دشهدرپنمابیکس یاههنیمززارودپین اهآر _ِت 3 مدنناوخ كب ۲
 ناآزاسپ و تخادنا هاب هاب هرب تعیف» دچ نیارد نمو .دتفرهذپ ارفآ مه مدرع
 تک ش بیذکت شدوخ هلیسوباک مليف رد شنکرغ عوطوم موادت و متقرک «لکش» للطسا,یناحژانوس+

 مس زین

 حب و یک دفاب یاهنوگب نم هرایرد میرع دوصت لاجنجو دش  دش تعاپ یناهبلیف نینچ ٩
 هک دخ عدس و دنریذیب یکمیاهلر رد ارم دنناوت

 اهن «یناتیلک » یاهلرزا هک هدوبنیانم

 «رحس غرم» هنارت یارجا رسرن
 نعاب, نردم و لیصا یقیسوع رس رث
 یسسلاجنج هدنناوخ كشب ناونع :٩

 نیا. تاهدرک لج دوخ یوس اد

 جم .دننک شوگ + تنایتدینش میادص
 یررب ءرهاوخ هکنیافرس هب تست یرارسا
 ! دننک لصحت مهارم « تسا یئاتی

 هدزا وخ نآ شارتعا دروم رد

 ۲ نیا هک متنگ نامژ نامه رد مه
 داس یلحم یاههنارت نوچ تا ساهیم

 یلحم
 شارت

 ۱ رنآ دناوتیم یک زه و تسامدرم دلاوحب ۹

 دن تک اعدا دناوتیمن یکچیه !ریژ
 یلحمیاهساج ندیشوپ . تساهدوب هنارت رمش
 مالطسا و كنعآ تلاح ظفح رطاخب
 مورل نسمتآ رد رکاگامت ندادرارق

 ناگد یرایسب پناجزاهک تسا كنهآ
 لومحم دنا وخیم یلحم یاههنارت هک
 + تسا

 النهآ یارجا ماکتع مهنم تاکرعن

 رگیدکبزا ناگدنناوخ دیلقت هتیمه 2 اون هجوت درو :شساغ یک 6

 یاهتسز نم یلو تساهدوب مدره داقتا هو
 دبلقت زا ارم ناو مراد مدوخ یوم
 ۱ دنکیم رود

 هک متنگ الت مح ملیف ردتک رش دروم رد
 لاط نم . تدهدوبهمیاش تی طتق 9
 ندکارپاب معاوخیمن و متسین بذاک ترهث
 هارزا مناوتب رگانم . موش روهشم «همیاث»
 یترهب تسا ماهقالع دروم هک یکدنناوخ
 یانقالع و مع ینار مسرپ مدوخ روخرد
 مرادن ملیف رد تک رش هب مه

 ٩ا رز لاجح و لیسا یتیسوم هووم رد



 قشاع نم هک ميوکب دیاب مه هرب
 هسب و متسه یناریایتتس و
 ارم یادسهک یقیسوم داتسا

 یاههنارت ندناوختردقو یگدامآ ۰ دن
 مهزاب یتسرفره رد هک م
 .دناوح مهاوخ

 نم هک دینک لوبق مراودیما نیارپ
 لاصج نیاهکلب , ماهتفرب لا

 ۱ تساهدمآ نم لابندب هک ,

 یروپ دروم رد لاونس نیمود [7
 زا ریش زا «یناخناخ شوهب» مناخ ار یئا

 هتخا- هک ینوخ یاهبلیف نایم رد»
 رد یلانبیروب مهس س هاگیبو هاگ - دوشی
 واهکیتروص رد « تسامک رایب نایم نیا

 یتراجت یاهبلیف راوج رد تساهدرک

 یاهبلیف رد یرگیزاب تردق هک تسی
 هک تساهنوگچ منادیمن اما دراد مهار ب

 شومارف بوخ یاهبلیف زایرایب رد
 شرانک ای هتساوخ دوخ وا ایآ .
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 لاوئنیاخساپ رد «یئانب یروپ» 0

 یاهملیف ندوبمک یلصا تلع»

 رد نز الوصاهک تسا نیا رطاشی نم
 دروسم شیسو موهفم نآ هب ناريا

 یتح و تساهدنام یقاپهلیسو كي دح ردا
 رارق هیشاح رد نز زین بوخ یاهملق

 ناونعب نم هک ار «اویش رذآ» یتحو
 وخرابتعامامت ؛ مرادشلوبق دنمرنه نز كي

 «درک پک یتراجت یاهملیف رد یزابزا |
 یمس یتراجت یاهملیف نامه رد مهم

 یامنیس بوخ ناژاسلیف . منکیم ار دو

 هثیپرنه دنچ هب رسحنم ار دوخ راک مها
 نارگید اب تردنپ و دناهدرک

 مناخ نیاهکنانچنآ مهنماما دننکیمر

 هتشاذگ رانک نازاسلهف فرط زاهن دنا
 یاسنیس زا مهاوخیم مدوخ هن

 یاهملیف اعدا نیاهنومن + مابب راک ی
 رگیدملیف دنچ و ءایگ رهم « كروبنز
 یاهملیف هنیمز رد نم دهدیم نان

 هاگره و ماهتشت راکیب نادنچ مه

 لاوئسپ هجوتاب هک دوشب نم هپ یداهنن
 هسطل نم تیعقوم و مدرم روصت هپ یل

 .دوب مهاوخ بو خ یامنیس تمدخ رد ۰

 یامنیسرد نز دینادیمهکیروطن امعو ت

 هبالک ایندکی یوگخساپ

 ددارسکسیئامندوخ:یر وب

 متسین رصاحیلو مرادلوبقامنیس

 !منکشزاسنآاب
 رس ر< 9 9 0

 منک یر هل یکم زانم :یکا

 رصحنمیهآ 2 یقیسومزدمهارو

 بتا درطب

 یلو درادرپ هناوده دنچ تسدكياپ دهاوخب
 ؛نردم یقیسوم هنیمز رد مه یکاهک میاهدید
 هنارت یلحم یقیسوم مهو لیصا یقیسوم مه
 ثایشنادنمقالع رظن زا نیا و تسا هدناوخ

 میصت هک دروآیم دوجوب هناگدنچ تلاح

 ایآ ۰ هدنکیم لکشم ار وا دروم رد یریگ
 دنکر اک صخشم كس كي رد وا تین رتهب
 مه و تسا رتتحار شدوخیارب مه هک
 «1 دناهری هدیدرتزا ار شنادننقالع

 : دیوگیم باوج رد یکا 07
 هسناودنه دنچ تس كياپ 9

 هناودهدنچ تسد كياپ موهفم + ماهتشادن رب

 هکار راکدنچ یصخش هک تسا نیانتشادرب

 ماجنا دهاوخب اجکی تسا جراخ شاهدهع زا

 ماجن ابیپوخب اراهنآ دناوتیمن هتیلادس هکد هد
 یقیسومرد هسچ ماهدرکتباث نم یلو دناسرپ
 تردق نردم یتیسومرد هچ و یلحم و لیسا
 كنهآعون هسرهاماوتمناوتیم و مراد تیلامف

۳ 

 یدارپا نم راکنپا منکیمن رکفو مناوخبار
 هراوم نیاژا كيره رد رگا . دشاب هتشاد

 دوبق ار داقتنا نيا ۰ دنزرس نمزا یروصت
 دروس كي رد میامت سح ءاگره و متکی م
 « ,داهن مهاوخ رانکارنآ . مزچاع

 هاشنامرک زا «ملقم زورهب» یاقآ [۲]

 : تساهتش و

 تدع یلابیروب ریخا لا دنچ رد »
 دل رتشع یاهملیف فرص ار شناقوا زا یدایر
 ...دهدیم هیادا مهار راک نیاو تساهدرک

 «!؟ ارچ

 :دحدیم باوج یروپ

 یاههارزا یکی راکنیا مدقتعم نم»
 یاهروثکر د ناریا یامتیسهمسوتو طب یلوصا
 . تسا یجراخ

 هکنانچنآ اهملیف نیا نونک ات یلوقب دیاش
 دنا هدرکنادانا ریایامنیسپ اردوخ نید , دیاب

 نادم رهتک رش هکنانچمح نیسر فهاوخ ماجن اي

 یداسیز رادقمهب یکرت یاهملیف رد یناریا

 یاهنیح ب رونک نیامدرم یئاسانش تعاپ
 وگلک » ملی هیهن روطنیمه و تساهدش ناريا

 لابتسااب نپاژ رد شنیامنهک نپاژ رد ۳

 تخاسهپار ناگدننک هیهتو دشهجاوم یدایز

 هک میوگ ی م مهزاب ,دومن بغارثك تنم یاهملیف

 شیپ رد تیقفوم و تساءار لوا زونه
 یسسپ میزاد هک یفده نآ هب دیهدپ,زاجا

 ۰۰..میسرب؛ایند رد ناریا رتهو امنیس هعسوت

 لا ورا وها زادرف ينادواج جریا یاقآ
 یاس یکا مناخ هکر وطناده ایآ دناهدرک

 یاراد زین یناپیروپ مناخ ایآ دنراد ییوح
 مهزاب امسو آ ریخاب دننه ییوخ یادص
 یه لبافع یفودشوخعط یور ناشیا
 مناخ دناهدیسرپ و هتخاس حرطم ار لاوئس
 دادعتسا ایآ بوح ییادص نتشاد اب یلاب یکا

 ] هناي تسه ناشيا رد یگشیپرنه
 رس سا يیریخ لاونس : یئانپ یدوپ

 یاد ناترط دیان ام قودشوخ تسود

 تسودریخن .تسا هدوب امش ناگدنناوخ و ام

 یسگ دنناوخ یارب یبوخ یادس نم .زیزع
 ماهفالع و قتع ۰ متشاد مه زگا مرادن

 مرادنو هشادن یگدناوخ لایخ و تساسیس

 هب ار ییادم چیه , دینک رواب یلو
 یکا مرهاوخ یادص یهرادن
 ینسرفهک ماگنعرع ,هناخ رد وا هک اسوصخ

 .یسککتعق ردقنآ و دنزیم زاوآ رپز « دشاپ

 هناخ راک زا .دنکیم روپجم ارم هک دناوخ
 ین افیطل یادصب و منیشنب و هدینکتس

 مهدارف شوک
 لاوئس : یئانبیکا

 تشادگنایم رد نم اب مرهاوخ ار امنیس

 یدنجپل تسیابیم مهنم هک تسا ملص پوح
 درگ یصن هتسکشیروپ هک روطنامه . مدزیم

 ههاوخیمن و درادن یبوخ یادس هک تنگ و
 رسرد یگشیپ رنه لایخ مهنم « دوش هدنناوخ

 یدسچ رادقم كي دیراذگپ یلو ...
 ناهنم طقف هک دراد ییادص یروپ .مهشاپ

 دناوخیمنم یارب طقف مهوا و منکیم شوک
 یماک .تسا شخبذل ردقچ دنادیم ادخ هک

 رسسیننم و تسا هتسخ یروپ هک مه تاقوا
 منکیم یمس .موشیم تحاران شایکتسخ زا

 زاهدش هک یقیرط رهب اروا
 هتبلا ) ییاهشقن رد تهچ نیمهب .مروایپ
 بتسیت رآ شیاربردقنآو موشیم رهاظ ( یدمک

 ودریگیم شاهئنخ هرخالاب هک منکیم یزاپ
 یاجب رگا هکدحدیم یراودیما نمب تقونآ
 «منوبهدرک هشیپ ار یگشیپرنه , یگدنناوخ

 یرسنه راک رد هژاوآ رد ترهش لثم املسم
 .مدشیع روهشم زین

 طقف یروپ « یگدنناوخ » لاح رهپ
 لعقف مهنم « یکشیپرنح » و تسا نم یارب
 ناگدنناوخ ررخآ لارس نيا و یروپ یارب

 مرادنتسود

 ,راسیهدناوخ نیا

 مرادن

 نوریب تلاکنآ

 روسهظون یاهلاوئس نآ زا زین 2 هک مشطمنم و تساءهارلوا زونه یلو

 امنیس هزاتس ۱۵۰ هرامش -  ۱۵ هحفص

 تی



 : ناظحل زا یدو رم

 ِ ٍا
 مردن امر اپ اهنتی دمج یا

 

 وقف ۱ ک ۰ ۳, ءاهتش مکرره راظتناپ هک

 ونک هچ نمرب : ینادیه هک یتنه

 ميرکعورش وت نودب لوا رد , تا
 مدیديم هح د ار مدوخ اهنت یسی

 ,زره فلع لثم ؛ وت الاح وسب و

 نادنز میفارشا یهنیی آب وچراهچرد
 ما نیم هک ماگنهره و یاهتسن

 وت , مشاب رک ءراظن شنورد ار مدوخ

 1 یحدیم مناشن ؛ نمیاهپ ار تدوح

 راداو ارم ینامیهالویه ثكي لثم وت

 مياههتسا وخمامت مغرریلع هک یپهدرک
 نون اب . ميوگ ژاپتیارب ار مدوخ
 ,تاپانجب هک یدش ثعاب ؛ تیاع

 مجم تیاربهک یتساوخ وت . منکی
 ءدرچ هایس یموپ درم هنوگچ مزام
 راک رد حبصات بش كي طقف هک ار

 درمب «دوب مردنکسا , ایرد لحاس

 وید كي ارم , یتنعل وت .مدیشک
 اهیتشزمامت یهاوخیم نوچ , یتخام
 یقهب نماپ ار تدوح یاهتلادر و

 زویکریزبارمیهاوخیموت . یریکب
 ,امئیار تاهانک ناریج ات یتسرقپ

 لاک زاتنیتک حوراب « تقونآ و

 ء ریگ رب ءرهب مزیگنا سوه مج و

 هتحادناهیاسنم یگدنزبورمت رب وت
 دج نویشو مریمبهک ینآ رظتنم و
 مدرس مدوجویاههیارخ رب ارتزاو

 , درگ زاپ دوخب هک یدشنعاپ وت

 منک رارکت ار مزیگنادرد یهتشذگ

 مهم ۱ نم هل یریمپ هک یببم وت

 یباهناوج هچ, مشاب فرتعم هک تسین
 تشک توهش تراسا ریجنز رد ار

 مرگ نوناک زا هک او ینادرم هچ
 ءهثوگ رد و مدنکف ادج هداوناخ
 مهم .مدادرصحون ناثک رمرب تلزع

 مادناای وت و مریمب نم هک تسه نپا
 نادنچدصارعءار, نم انشق
 یهد همادا رتهزره و

۷ 

 ۵ همادا

 !تساهداد یخاتسگ نمب هشیمه ۰ بو رشع
 منوح هب ارم هک تسا حلت هیام نیا اهن

 دح زا رندابز هک تاقوایهاگ و دراذگیما و

 ار مشعا رآ ونسم هیاسه من وخاب . لوح

 بورشم زا یسالیگ مهوت «منیبیم ۰ منایسه زاب

 نسزادیلنتب اتیتسه رظظتنمو ییهتفرگ تسدب
 داد لاح نیع رد :بوخ ۱ یشک رس !رنآ

 اب و مهنيماجنا نم هکار یناهراک یبه ۰ هم وم بس

 ترادیب یسیدش یگتپاو هکار یلماوع معط ۹ یناطیش یقْشع ومسس زد یشکب

 بل الاو - یدنراکب ار اهنآو یریگارف

 ۳۹ ۰ یعراس3ت باذج یراتس ؛ گرزب هراس

 درب تیم هاش سافت سل نآ زا و مدیشچ ار تذشل
 درک یها وخن یملار رگید یگنخام باقلا

 نت دیناشک یگز ره هبا رم ناطیشناراره هر شر رب ی ی 1
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 تیعمومانوک رایسب هک ن اندی ي
 هب حایتحا هک 0 7

 ِ جسم سوه هزا تب
 یعفا و دلت سل كی حاحم «/یراد من

 هدرمدوچ؛ترتسب ناگر اچیب تقونآ
11 ۳ 
 و و

 ۳ هد « قدریبو ناچی
 اب دیر هچ - دنرادن شوخ تری حج

 و و نه یرادن فرخ
 نیگنر سالیگ یارو زا ! دفچ یا

 یاهنین بابحتشپ زا . منکیم تهاگن لکلا
 بابح ییهلاه دنکن ٩ ینایز هچ بوریم
 ميايزهک دشابنم دوجو درگ رب زین هنوع

 زا رنک یبنابح دکن الصا ؟ دنکیم واچ

 !دم رهنازو نادرم دامشچ یولج تفایح
 - ؟دنرادبیس منادز هک دشاب نه درگادرگ

 دوچو مریگنا سوه ۰ ميابيز نم , 4 اي

 یرآ «تسا رتدیپسم جاع زا ملدب ؛ سوو
 یم ؛ نکب لوبق یهاوخیمو . سولو وب
 ! نکن یهاوح

 یستیمها سک چیه تواضف هب نم

 اهلاب ریزرد یرایس هژا . مهدبت

 یم صحم یروک اب . نم توام

 درگسم ماهدخ . دنراد !وتف دادیتا

 دتحبدب ردقچ

 لیفارزع ! فیثک نکر وک یآ

 ار تمروتم نابل ؛ نرن دجسوب ! هدناوخآ

 وت لقال ! هدن ناشن نمب ؛ دنخشین تالس

 تارسیم .ینک ءازهتسا ارم یناوتیمل رگیذ
 زا .دشاب هک سک ره . نم نفع یهئال راوخ

 ربفیتک و تسا رثهدناماو نم

 یاجب هک مکیم سح یبوخب , مدوخ
 یتسار . تسبراج لکلا مياهگر رد . نوخ

 یبوتاب ! متسود وتاب الاح ! دراد یتذل

 !تشز مهو یروک مه .رک مه. یلال مه ک
 متنادجایتحا یلیخ ؛ متشاد جایتحا نماما
 یهاگ .منکب رورع . منوخ یا رب ار مدوخ هک
 اسا . مدزیع فرح مدوخ یهباساب تاقوا

 دوبانماهباس ,دنلک كي ی هراثااب . هنانسام

 مدرک ناحتما رابكمب !رتاما . دشیم

 سیمارون را یحبش , میوسمک نامشچ اب . هل
 میا رب نیمه.دوشیمكيدزتنمبهنییآر دهک می

 دیابوت .دشاب حبش كب رگا یتح . تسیفاک

 یوئنسیحاس ار یسک هچ دیلاک هک ینادب

 نوچ , ینادب یروبجم . یهاوخن مهرگآ

 .... مها وخیم نم
 همه؛دیشروخ عولط رد زورشابم ۰

 یناهایاب ,زورنامه . مداد تسد زا ار مزیچ

 تشپ هب , تخبدیو نازرل یدوجو , هنهرن
 رد تسبابیم هک مدرب هانپ یناتسروگ راوذ

 موبحم درع رانکرد , شیاهلادوک زا یکی

 لرتمنیرخآ ؛ناتسروگ نآ . متفخیم كاخب
 یگدنز زرم . نیلگ هانوک راوید نآو « ی

 متشذگ یگدنز زرم زا . دشیم بوم

 قبن یاههتوب یالرد , هانپ یو هتناباوو
 حور هک منخود مشچ یتوبانب . زرم یوسلآ
 . دربیم روگب دوخ اب اره

 مسوگیم هچ یمهف یمن رگره و
 ینامزرد ,:یگلاس هدزیس سرد اره « یگدنز

 تشپ هب ودرک فت , مدوب هچنغ زوهدک
 تشپ نم ! دغج یا یرآ . دیشک شراوید

 دوبنحیهمرس تشپو مدنام اچ یگدنز راوبد
 نیارد هک تساهلاس . هدنییرف بارس كي زچ
 یاهشچدیان زونهو منزیم اپو تسد « پارس
 هب ار مدوجو نانز هلهل , بآ زا یکیراپ

 . مثکسم اهخالگس

 میخ

 دو یم جیگ مرس
۰ 

 ماهدروخ بورشم لوععم
 ملاح دشکس

 امشج ,هدس

 | دن ۲۵ ره اابح

 منابب ینههشچ

 توبات

 اندرکیم نوبش

 دندوب درم لآ لنز ودو

 اب هدراهچ راغآاب ر

 منسبرگ مدوخ گرم رب ؛ تقونآ

 شا ,یخلت را مه روه هک خلت ییهبرگ

 تساهدخ 1 عاشا مدوجو

 دو هتفرگ ارف ار اج همه باتفآ

 لحاد را نز دنچ نوش یادص زوه

 سرم مشوگد نانسروگ هناخ یوخ ه

 ,حاررگید , رستشبیهب نآ زادعب . مدشیم

 هب « درلو سرل دودب متسناوتیم و مدوب
 یوبهلجعاب . هدیمخ . مورن ماهلاخ یهناح

 ملباقم هک یلادوگ ره ۰ مدرک تکرح هی

 تی هک دوب نما یهاگهاب ,دشیم زبس

 مسبنار ناتروگ و یدابآ

 تفررد هد و ناتسربق نایم رد یمدرم رگاو

 یجدن ربوهدش ثكشخ یاهغیت .دندوب دمآو

 هدیشک نوخ هب ار ميیاهاپ , ا رحس

 رود را , متسناوت

 مسرب هب تشپ هب متسا وخس

 نآ تشرد یگدنز « مدوخ

 رکف رورنآ .دوب مراظظتناب هتفر

 زا زبچ هه , مسرب هیت تشپ هب رگا

 دوعوم تنهب هب سو .دخ دهاوخ عورش

 . دیسر میها وخ

 نسه ! .دعج یا یدونوم تشهب هچ
 ۱۰ یسرد شیاهتناب دیایوت هک تسا یتشیب

 م اب هرکی و
 مچ وت هک ملاحشوح

 یر فرطنآ هب

 درک یها وح لح ۵ هح ای ؛ ماد هل

 هدرک یسکگس محور یور هنمه یمسج

 هک یتراجت عونره . شراذگیماو ون ؛تس
 ۱ رگا ؛ شاب شم . یکی نآاب یتساوح

 هسش هک ردشنابه و ینک شاهنشابنا تساجب

 نز ثكب تب د .دراد رادبرح مهزاب ,دشاب

 تسا مشچ هب اهلقع ,

 منیسرما هلاخ یهناخ هب . ره زادعن

 ماهلاخ . هانپ ین و ناگنل , هشت . هنسرگ

 تنگی من جیهودرکیع مهاگن ؛ هدز بحعت

 نم یایند

 منرسب هاب شخوغآهبو مدادرس ار هبر

 مریگن متسناوتسن ار مدوخ یولح
 هک تساوخیمو درکیم مشزا و ما هلاخ هک

 متسناوتیمن ؛میوگب شیارب ار ارجام حرغ
 هراچبن . دادیمن مناا هب گ

 نم یابه . دش

 هج ره

 وبجم كنر
 ار شدوخ زینواو دیرگب

 دزاس كم

 زا بورغ هک ماهلاخ رب ود و رهوخ
 هبیهاگ هک هته تداعب ؛ دنتشگ رب ارحص

 و دنتفگد مآش وخ نسب.مبتف ریماهنآ ینامهم

 نایم یلامتحا تهابش هنوگ ره
 یاه ه رهج و هصق ندا یاهمدآ

 .دزاد یلیخت هنح اف رص ءامنیس

 - ۳۱ هحفص ۲7

 ابتطیش یاهدنخاب ؛ ماهلاخ نارسپ

 ناشن ار ناندوخ یلاحشوخ ؛ اجنآ هب میتفر

 دبداد

 یاساح رد منعافا زور نمود حب
 ات لو منفگ شیاربار ارجاع . هلاخ

 دهاگس . دنیبمن شرواب زگره . رحآهب

 ملدب ماعت . تاقوا یهاگ . دو هدرکق رف
 کد عهن تساوخس دبات . درکسع زادنا ر

 کان رتخد كي زوه اب مامی ن

 - س باخاب .ارحام ندیش زا دعب

 نه ۶ اه یهباخ مراع ار یشدوخو

 تشک زاب رالغتان ورثآ رمعخ ان ؛ تن

 تم ض تشروفا رس 9 رد __ک هم بس

 دشیم

 هو هتسه بداعب , باشا بورغ

 شاه هچبو هلاح یا دندمآ هناخب هتسخ

 «تسا شیره مردام هک متخاس یغورد اهنآ

 هک تفگ شدوخ . تفر اجنآهب هلجع اب هلاخ

 رسپ . تساهدرک ریذاحا ۸ ددرگیم رب رهع

 9 ۵ تیم یمداجن تساوخیم ؛ رتگر زب

 ک قد وب دقنعمو دش عنام شردپ هک دورب رهش

 گیم رب هناخب !درفو دنادیم ار بش

 ناعز نیرت نیریش ۰ رتخد كاب یارب

 دوشف رعت نا یاب تسا یماکه

 :یوفهدمون یدرم رسه هک ددرگ پاختنا
 ماهلاح رهوخ دخ اب شالآ یو باذج

 رسب نز ؛ نم هک درکبم لبامت راهظا بشنآ

 ۲۸ هصفص رد هیغب

 امنیس هرزاتس ب ۱۵۰ هرابش



 تاعیلب ؛ رورما یتمنس عماوج رد (]
 یزاپ داستقا هنحم رد یمهمو هدنررا شب

 بیمناثن ماقرا و رامآ هکیروطبو  دنکیم
 هفیزح فرم یتفگنه هجدوب هعالاس هقهد

 دروسم یاهالاک یفرعم و یهکآ و میلت
 دوشیم دف رصع هععاج رد هناعنس

 راذگ هیامرس نیب طابترالماعیعو میلبت
 نورد زا عقاو رد و . تساهدتنک فرسع و

 نیارمانب ؛ دنک یمراپرس هک تسا هلبار نیم
 ز ی نتتادهگن ملاس ظنح یندشان راکدا هط

۹ 
 نویزولن؛ویدار نوچ یهورت یاههناسر

 میل رد یمهمر ساصح شب تا وصم

 هنهعپهدننک فرسیدپ هال یهکآ و ,یفرمع

 یاهدطساو شقن ۰ هلئس ییمه هک + دی راد
۴ ِ 5 ِ 

 دن یم حرم و هتن یم شیپ ؟ز یهور

 ادم قیرط زا یکی اهتنم  تسایکی

 یهگ آب ملیه قیرط را یرکید و مافقیرط را

 داد ربیم الاک

 هلح رم را عیل شن میها خب رکا

 یلومرف ترا ثاپ ردف رمم هفح رم دبیل وق
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 (هدنتسرف) یچتانیلبت ۰ هدنک دیلوت
 طباز : یهورگ یاههناحر
 هدنریک ۰ هدننک فرصم

 خيلتهرابرد ثحب یاچ . لاقم یا رد

 تشادمیهاوخ ییهنسار سج میت همی زا ۱ ٍ تم ط

 دراب 7

 امنبس هراتس بم ۱۵۰ هرابش .ب ۲٩ هحعص []

 5 ۱ ف

 !تاغعیلست
 ۱۳ت

 ناگ راتسراکشنیمک ردامنیس

 16 ؟!تسا یتاغیلىت

 یهت اب ۷ دوشیمهدرمش یرسح و یشروم

 ی راح

 وطعو زا ندشرود ۰ ملاسا میلبت ر
 رط دروم روم و بلطم ار عم برهر

 تسایوهب الاک لیمحت یارپ هننک

 هوف شیزکاب . تاغیلب ز یبهتسد

 دن رادرپیم الاک یفرمعهب ۰ هییاطم و رس

 واذگیمرثا هدنریگ نهد رددوخ هیون هب هک

 دراسیم دیاع بولطم هحبت +

 یشونسایل ردوپ عونكي غیلبت دنام
 تاماتک و رهش مدو دود رد هک یدرم دروم ر

 ردوپاب اروا شرسهو» ددرگیم هدولآ

 هک تکوم هب مجار ینیلبت نینچمه
 تروص ارتاپوئلکو رازس ناتسادهناهب هب
 هدیچیب ثحب درومتک وم رد نز :دوبهفرگ
 اهتنم ,دوشیم هدروآ رصیق درت و دوشیم
 ارتاپوئلک یاهیلایزهب هجوت ضوعهب رسیق
 ددرگیم تکوم لکشو حرط نوتنع

 دیاب میلت هزیو تیصوصخ نیرت مهم

 تدم نیرتءهاتوک رد الاک یهگآ و یفرمع

 ۶ , رم دیهمو نیو یصصعاب و ننمع

 ینالوض هزیگناو تلع نودپو دشاب نایب

 اب «دنیب رطاخ یکهرزآ تعاپ هک هدرکن
 دوش هدنوتخ

 سرو «ار تك رهیطو یاهیجت انیلبت
 یاهسنیه یناعمر را ؛ هنراد شیوخ یءهژیو

 دیپ نیکهآ مرف یناريا تامیلبت

 هجوم بلج یمن عینی نارگیزاب و

 یاپندلیوحت یدایز یاه هراتس + دندوم

 هتتس .حیس و ملیف

 رد تاعیلیتیاههرهم نیرتهورمم
 راهم : ءرهچ راهچ نیا ناوتیمار

 هک ییاههراتس . دیحان هلاهعو كراهب

 رد ار میل حرچ لاح روخارف هب كي
 ب ناتنوجو و . دناهدناخرچ یعوتپ راید
 هثتخم یاهالاک . كعنیال هجو كي ناونع

 .دناوخ رکیدکیاپ تباقر هب ار یناگرزاب
 رم را شی راهم نیب نیاردو ...تس
 ۲ . یا ِ 9
 ها رزق و و یو

 هن تر شیپاج(تاخیلبت رد راهم
 ج ور هاب تف

 ی ادرت راث هو یهرود تب تفرن میس

 دناسرب نایاب ۰ هنیمز نیارد زین ار

 م منی زد یزاب هب زرین یدنچ راهم

 یسباهنا زا یکی اضق زا هک تخادرپ یسرا
 یت ادیلبت یاهملیف نادرگ راکار (هایم نح

 دوب هتخاس (ولناسا زیورپ)

 مجرب هتحا- «هلوتوت لتم لتا» یمود

 / ء اهراک را یخی یموسو ؛دوب یرداف

 (یطول) مساهب یزیورپ

 عوجر تدش زا ینامز هک زانهع

 عابنا روجاوروچ یاهالاک یتامیلبت یاهراک
 ۳ ؟ ءرانک تاغیلبت زا كنيا «دوب هد

 هدش تافیلبت رد وایلاخ یاج زوهح

 یایندزا هکتسا یناههزاتس نیزتقفوم زا یکی
 ریدعت و سا ,دشامیس لیوحت «تاعنت»

 1۳ هحنسص رد هیقب

۰۰ 

 دوتاعیلن هرهچ نیرتلاتخرد «زابهم»
 «اهیلیف نیا رد شا هزادنا ی تیوحم و

 اما . دون هدیناشک امنیس هب ات دیدرگ بس

 هرانکیرهیاهنیلاعف زا . ششخرد دوجواب

 وا یلاخ یاج هتسناوتن یسک زونه و تفرگ
 ... دنک رپ ار





 ِض 0 7

 دام اس 0+ ۱ 3







 و نسم یدرم : مارآ بش كي رد
 لیبموتادرمهک ی لاحرد ناوچ یرسپ و رتحد

 نینرد .دنوریم شیپهبیاهداچ رد دنا رم
 فرحس هداج زا لیبموتا یاهداح رثارب هار

 اسا دنرگبم باترپ یاهرد نوردب و دونیم
 راک یوران دنمونت تخرد ههارهنایم رد

 هب ار لیبموتا «تسا هدیئور هرد هراوبد
 .دشکی م شوغآ

 زاشآ نینچ « نورا تخرد یور »

 شدنم رنهرسب ها رمهاب یتوفودینول .دوشیم
 دندوبملیفنیا هنیپ رنهه-نیلپاچ نیدلارج و
 كب نورد نآ یاهارچام ماعت هک یملیف
 بعزنین ؛ تخرد كي یور هک لییسوتا
 درذگی م تسا هدنام نامسآ

 یسلوسل » یرگیزاب رنه هک تساچپا
 تافظوم وا .دوشیم راکشآ « سنوفود

 رسطعن زا ار ملیف تیدودحم دوخ یداسا
 ناهتب رگادامن مشچزا نآ عوقو یاس

 یرهاظ نوکس تلاک دراذگن و درادهگب
 . درازایب ار رگاشاعت میش

 راکبار دوخ یرگبزاب لایک وا اجنیا
 ؛شیاهملیف رگید رد هک نانچ مه « دریگی م

 کار یسک نوتفدیاب «سنوفود » سا
 ملف نیا رد تسا هتخودنا دوخ رد اب

 رگید یاهانحف یاوه رگاخامت ات دریگ ان

 هقباس اب نیدمک كي هراب رد یندناوخ ونی ریش بلطمثاب

 ! «سنوفد» تاس هب یدمک
 نانچنآ ملیف موادن و لاور و دنرن شرمب
 بوسخ هچ وا و دوش ظظفح « تسا راندم هک
 لطخزا اریسلیف و دوشیم قفوم راک يا رد
 : .دناهريم یگر یتو طوفس

 صاع یاه درگش كيکهب ریب نیدعک

 ثكپمک یاهکییمواهادا و اهکلکش ؛ دوخ
 رسخآ هب ات رگائاعت دوخيم تعاب ؛ تروص

 اسهتناهبیضار ودنک لابندار ملیف قایتثا اب
 ملیفیاهف تیدودحم زا هکنیا نودب هدناس رب

 یلول رنه نوهرم نیفی هب نیا و دون لسک

 ملوفود

 زاسل وی ونیرتروهشمیاههنخومآ پات زاپهدهد
 هک ینیدمک .دوب ها رف یامنیس نیدمک نیرت
 یماقم ؛ شدرفب رصحم تایصوصخ رطاخب
 هنارف یشک یی اصس رد دوح روخ رد

 لدنانرف ولیوروب تایح ماسه هچ وا .دراد

 یسساقم هاگاده ءاهنآ گر مزا سپ هچ و
 شیاهملیف و تسا هتشاد هدش تیشت را وه

 دناهتفاب تسد هلفح الی لباف یتورف مفرهب
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 تسا هدش دلونع ۱۹۹4 هیوز رد (]

 یاه هشیپ یرگراک و یشورفتسد ۰ یشاقن
 كيتاما رد یاهرتههبردماب هکنا ات دوب وا

 یور یعسوماب و دمآنوریب و تاب هار

 دروآرد رنات زا رس تقاعو دروآ

 دعب ياهلاس یتح و اهلاسنیا ماعت رد
 لعحتم یدایز یاه یتخسوا هرود نیا زا
 !میدایز ياهلاس قاربف و ممصموا یلو دخ

 شلآهدیا 4 ندیسز هار وتد اهیتخس اب

 درکم رب هجب

 درگ عورشمابوک ياه شف را ار رناث

 نآ هب دعب لاس دنچ هکار امنیم رواعیهو

 یگدنز#و«توریب رابهوسو » . دن هدیشک
 هک دندوبوا یاهملیف نیلوا « فیرشدرم ثب

 اما درک یزابار ینالپ ثلن یاهنش ن

 سس یاهملیف ون تبیش شش نامه

 ینالوط نت عونناه را يداب

 یایزا لوا رثفن نتفرگ ی درک

 ۵۰ رب ننااما اد ولوت ره ترقع و سس
 نارسیم .ناوتیماجنیازا . دش رسیم یگلاس
 هسوگچ هک تفابرد ار سنوفود یرابدرب
 یاهلاسزاغآ رد ار شراک یناوچهب تناون

 .دن اب تسد ی رسب

 هرادناز» پلاف رد وا هک یلاهملیف یرس

 یدایر تهفوب دن رها اهنآ رد « و و رت

 شرگید یاهلیفابودرک بسک سلوفود یا رب
 هدفع ,هلبا «كگ ر زب لاجمج «ی

 ناوسخهبار دوح مان ۰ یسیگ رزیدوح

 درک كح ها رف یامسیس كي هرامش نیدمک

 یشنول هک ینبدج پین نایمننا رد

 یرگیز اب زایدبدجع عونهدرک عادیا

 شنوحب رصحس هتبلا هک داهبهبای !

 و نوچیبنارگید فرطر#نآ ندادناش ودو

 ودزیمنآرب ار سنوفود زا دیلفت رهم ارچ

 سس وف هد

 تاسک

 یا رس وا ینانتتسا راک هک دخ ثعاب نیمهآ

 دوش ظفح شرگعادنا

 سوفودیلول «یاهدع رظننزا هک نیا اب
 قارعا و ولغ هار شاهکلکت واهکسنچ

 یاهادا «نآرب كيمک گنر اما دیامیپیم

 نبا ودهدیم هولج هجوم ار وا صوصخم
 نا رد نارگاامتهک تسا یزابتما نامه

 .دندنسبیم ریپ نیدمک

 نیسک « لیوروب » ابوا یلورایور
 یاربتریغشوخملیفرد هسنا رف یامنس دیفف

 بلاجو یلاهامن رایسب نارگائامت و ودنیا
 «ناشراسک یاههصخشم اب كبره هک دوب

 دیار اهتاهب ار ملبفقفوب

 تیضف وممدع را سپ « سوفودیلوث »
 یروا رارژ* رثا «لیدوک ورک » ماعتا رد
 تسسلع هب هک سنوفود هو دروم زاملیف

 یط زا دصن ,دنام مامئان وا یرامین
 مور«قدپ زدولک » داهنشيباب . .تهافن

 یاسهلیف یرس نتخاساب هک یسیزدولک

 یترهت ؛ولراش هورگ تکرثاب هاههلاخن »
 رد نارو لاب مانب یملیف + تساهدز مهب

 داوص سرزابكب س وفودیئول نآ
 بحاسدها وخ دوشیع رهاط اهناروسر یلادع

 تسص رفیراک مک یتدمزا سپ ملیف نیا
 یاهنهسریپ نیدهک یارب تسا یرگید بسام
 تسات شنادسقالعهب رگیدرابكي هک هسنا رف

 تساشروتکی ام لوا نیدمک روه .دک

 «ودپامیم ناوچ زونه یریپ رد هک یدرم

 هسا رفیاهیدمک لوا درم .دهاوخیم اهلات

 .دشاب

 یگدنوداهلاس زا سب ۰ سوفودیلول »
 تسا هتفابتسد دوخ لآهدیا یگدنزهب كابیا

 داگ دا زرها وخ زا یکب هک شرسه ها رمهب وا

 حوا رف «ناسایومودیگ »
 .دنک ی میگد نز شکر زب رصق رد ؛تسا

 لاسندب تسین روبجم وا رگید الاح

 نتفرگ یارب اهنادرگر اک واه هدننک هیهت
 دوشب الابرس باوج و دودب هاتوک شقت كپ
 هجا وملواشقتیاهداهنشیب اب طقف نونکا وا

 اس اهلاساتدپاب یریپ نیع رد و دوشیم

 شودبا ر شاهلیف تیقفوم وینمک یاهنیس

 شک

 روپلم هنس وت

 امنیس هب هن وهکجامنیس ریپ تاقلد 3

 س ۲۷ هحفص [7]

 !دن درگ مدرمبوبحمو تفادهاد رب.

 امنیس هراتس - ۱۵۰ هرامخ



 ناتسادلماک هصالخ
 زاسپ ؛ شیپ مییو لاکی دودح رد

 زورکی فلحم نپمهرد گرتخم یقرواپ مامنا
 و نازرل یادص و دمآرب ادسپ هلجم فلت

 زاوا .دیچیپ نلت يشوك یر یبز هولآمع
 واهشزا و هر فرح میارب یلیخ سل تشپ
 ماناپ ار شدوخ... نفک شیک دنزیاهیدات

 زاتسرپ هک تق ؟و درک یفروتیم راعتم 9م

 یتفلتیوگتفگ نیا بفاعنم .. تسا ناتسرامیب

 هب« رپمآ» شرهوخ «ارمه وا ؛دمب زور وم
 قصار ودره هک تنگ و دمآ هلجم رتفد

 رد ار دوخ تارطاخ رتفد ات مياهدرک

 ۲ رکف ادتبا . ميراثکی ابخ

 بلغا تشذگ رس لثم مح رهوش ونز پا
 رارگت و تخاونکی زگید یاه

 نارد یتییاذج و یتفگش ,نآ هعلاطم زا سپ
 ؛رسحت نآ میطنتهپارم راینخایبهک متفاپ
 هکر وطنامه ميوگبرگا ماهدرکنولع و درک

 نارازهزا شیبنوتکا یقروابنیآ مدزیم سنح ارا ره

 نیرستهدنناوخرپ زا یکی و هراد هدنناوخ
 دشابیم تان وطم ر یخا لاسدنچ یاهناتسا»

 شرع مهو تسا زیگناتفگش مه هک یناتساد

 میلاوخب مهاب ... روآ

 شیکدلز هک یاهلاس هدجپع ناوچ ریما -
 اصتزا یب ؛ درذگیم یتخیدب و رفه رب 9

 5 تنورس داشرف سنهم لیصوتآ

 دهم ِت 7" وا داف س و دنکیم

 یرتخدابناتسر امییرد وا .دیاتیم لویفدوح
 یسناشا نیاهلاند و دوشیم اثآ ونیم مساهب

۱ 
 هدوسیمرجنم یلاعوت و قیمع یقنحع كيب

 ِِ 1 خخد * ایر » هکنیا
 یسپ رحید یوس

 ناتسریید كي ملعم دیمح اب هاشرف سدنهم

 «خرلگ » وا ردام ,دنکیم حاودزا هنا رتخب

 وشاغودز ابیمریماشاءدناوخأت دنژرف هب .

  سدنهم ثداوح نیا زادوریگ وکیه
 دوشیم هاگآ ونهمعب تبن ریما قشع]ا دانرف

 دو_يمونیمهناخب «خراک شرع كيرحتهب

 ک كرن ار وا هک دهاوخیم وازا و

 تشرهب دوخ یلادنز و یئاد ءارمه حرلک

 اب اجنآ ر ررسبرف مساپ یناوج

 و یناهت
 رم ود بککی هکنیا |

 هم هناخهب دنته یجقاجاق هک
۳ 

 ریت یم میمصت ی
 ل اب ونیم دیک وشیم زیوالک لپ 5

 یصضت رم

 و دنب و جت وب

 .دایچیبیمشنوصن را وهاوید ویع اق

 هد عمج تایتچ رد گشا , درکیم الاعتو

 دام شد درم فیتک یاهتسد زاو دو
 هر و تخل ند هفحل كي رد ویم

 شدوخ ندو دز زاو درک هاگن ار شدوخ

 فیثک ردفچ اهدرم نیا رخآ ۰ دخ رتتپه
 ردنیبچ نیا هک ده رورغ یب و قعحاو
 هراچیب و دوبر و ریسآ توهخ وید لباتم
 ویم تشذگیم رتشب نامز هچره . ده

 لر . درکبم تواقم رتشیب

 سل زا وخادا ویم هتجرب و سرو یاه

 ضحسب ونیم . دک هنشن راجد اهنآ درک
 ۳ شاهی اب + لییز یاهتسد سادت

 هکل بر . تخادنا وا تروصب فو .دیشک
 شا هتساوخ هب نت اه یناسآ نیا هب وا دید

 دبرغ بل رپز ؛ دهدین

 هگرد ان متکیم یراک هب الاح تب
 ۱ داینرد تادص

 هکیدننسوگل نم ار ونپم رس هاگنآ

 و تفرگ لغب ریز , دنکب حیذ دنهاوخب
 هاگنآ . دناباوخ نیمز یور اروا مکحم

 ردو دروآ دورب شیپج زا ار نیئوره هتسب
 ونیم ینیب یولج و درک اپ نادند اب ارثآ

 عیج و دوب شالترد تخس هک ونیم . تفرگ

 دشن هچوتم العا . درکیم هبرگو هایشک ی م

 یاهضت .دروایمشرس رب یلالبهچ دراد درسهک
 نیازایفاک رادتمب ت دش ثعاب ونیم قسع
 هکدرم ... دنک هنخر وا مانمرد یتنعل درگ
 نسا هلشن رگید هئحل دنچ ات دو نطم

 هدنخ درک دهاوخ هنخروا رد دیفس نالبت
 شدوخ لاحب ار ونیمو درک یراو هناوبد

 تسدزاا ردوخ ناوتو لاح زونه وبیم . داهن

 هسس هب سد

 عیسح

 ۳۸ هحفص ۲)

 هک تشاد | رتیا تردف روه . دوب هدادب

 شدن دوخ تیعقومب و دک رکف تسرد

 .تسا هدرک اهر اروا لبر دید یتفو وبع

 هکت نهارسپ اب ار دوخ ههرب ددن درک یعس

 نانجنآ شنها ری اما دناشوب شاهراپ و

 یاهشاب تاون 6, + دوب هیت ینارب
 دبد زا ار شاههرب یاه هبس و نابرع

 ویع.درادهگن رود لنیز دولآ سوه و زره

 لنیزهب یهاگنو تشگ رب ناشیرب و نیگمشخ
 اندوب رفتم و دوب هدانسبا یقاطا هثوگ هک

 و تحادنا دون حراخ ید تلاح

 زا عبرسو دنت تفرگ میبصت هلنحل كيرد

 لاگنچ زا ار شدوخ و دورب نوریب قاطا
 تفرگ زیحهکسیا ضحب اما . دهد تاجن وا

 ار وا یولج لنز ؛ دور نوریب قاطا زا ۷

 روهقاطا هنوگب اروا شتسد ود ابو تفرگ

 هچبكي یاپ ريز هک یبوت لثع ویم
 زا اما .داتفا قاطا هنوگ دناب هتفرگ رارق
 دزیرگب قاطا زاات تساخ اپ هراپود شرت

 ساسجا . دیسر قاطا رد یولچ یتقو یلو

 شندبو دوریم حیگ دراد شرس هک درک
 دونیم رومروم

 تشادو دوب هدانیا قبقد یلبخ لسز

 هثتنهکد خ هچوتم وا .درکیم هاگن ونیم هب
 هکو نیم . دنکیم رثا ونیم رد دراد نیلوره

 هدینکن مه راگیس هناد كي یتح لاحب ا

 . دخ نیئوره هتشن ریسا دوز یلبخ دوب
 راویدب ار شتسد ۰ قاطا رد یولج ونیم
 . دوشیم لش دراد شندب درک سح . داهآ

 .دنرادن !روا تدب نتشادهگن یاراب شاهاب

 تسویریز دراد ینوم ریچ ثی درک سح

 وا ... دهدیم كافلغ ار واو دودیم شندب

 زا وا

 داد

 امثیس هراتس سس ۱۵۰ هرابش

 ِِ رتآ رب هک دو هدمهن روه یزیچ
 یوت زا راگنا هدن نوگر گد داهگا شلاح
 قرع شندب .... دزیم نوری راخب شولگ

 ار شاهنادند تساوخیم شلد ؛ دو هدرک

 تیم شلد ..دیاب و دهن راشف مه یور

 یچگ راوید رد مکحم ار شیاههجپ تساوخ
 تند تلاح عونکب مک مک .... دنک ورف
 تشگ رب.... دادیم تسد واب تئاد یشومارفو

 اس ... درک هاگن لیز هب یقمر یب ابو

 دچ ؛ دیس ار رفکب هکسا یاجب شابتچ

 اتش ,جب دوب هدش لیز ... دید ار رعن

 شیاهلل ... دیخرچیم شرس رود قاطا
 و كنخ یاهبل هب یتسد ویم .... دیزرلیم

 هیکت راویدب هک روطنابه و دیشک شناررل
 تخل شندب تن نیمزب مارآ دون هداد

 هدیدوادنب رد یزیچ تروث كي رجب . دوب

 هداتقاالقت را ونیم هک دید یتقو لنیز

 تباضر دنخبل , هدش نیئوره تل ریساو

 گنر شاهرهچ و تسشن شنابلرب یزپمآ

 وداتسبا یاهلفحل . تفرگ دوحب یلاحشوخ
 یاهاب هک یرتخدپ . . درک هاگن ویسب

 هدیدن سکچیه لاحب ات ار شیرولب و دیتس
 یاههنیسودنلبندرگ هک یرتخد هب .... دوب

 یگناوخنه هبوسو ار یناسنا ره شنیرمرم

 ارلنیز شدوح نامشچ اب وتیم ..۰ درکیم

 تردقاما , .دنکیم هاگن اروا دراد کر تم

 شدوخونیم...دیامنب یتکرح هک تشادن ارتیا
 ونیم...دیشک زارد قاطا فک و ی "ر
 یرسپ كي نیع دوب هدش یرب ثكي نیع

 و دمآ وا رس یالاب لیز ...۰ یلارد
 : داتسیا

 ... رتخد هروفمچ تلاح

 در دخل راتخا ی وئع

 ابد رغ درهای هک تساخبم شلد مه

 با هک تنادیمت وبیم . درس تنلو

 ار بش یاه

 تنگ و  تخود واب
 ۲ هخاب نکن متیذا هگند -

 تفگ درم

 هثاب

 زابا ,شها ریب یاه همکد لنیز هاگنآ

 بم رانکرد نیمز یور دز وتازو درک
 هسس ؛ .ایشکیم ی ونیع یتفو .تش

 وه زرطب شزیگنا سوهو تشرد یاه
 یورلن تفریم نیلاب و الاب یروآ

 ر شنابل و دخ مخ ویم تروص ۱ رآ 4

 د ار شتس ونیم داهن وا یاهل

 درک هفلح لیز ندرگ رود و دروآ

 لنز ... تخیمآ مهرد نانیاهشنن یامرگ

 رد قابتنا رد هک وا . تفرگیم شتآ تشاد
 دب ایم دونکا تخویم ونیم نتفرگ شوغآ

 دوم اروا دراد علو اب وا هک

 شر و لسس ریز لر هنادرم و تحعر

 تخادنابم شراخب ار ویم تروص ۰ وا ریز

 هنیسیور و دروآ الابار شتسد مارآ لنیز
 . درشف مارآ و داهن وتیم ههرب

 ماسو دو هدش سوه رسا راب نیتش

 دو هدش امت و هتاوخ هچراپکب شدوجو
 ..دوب هتنهن یرگید قرب شهاگنرد ونیم
 همه نآو تقادص نآ « تموصعم نآ رگید

 لابسند لاح وا .... دوب هدرم وارد هرطاخ

 یارب ونیم



 را ورپتشاد ویم ... دوب شا ینورد لایما

 هدقنآ .... درکیم ربس ار شرع .... درکیم
 درکیع سح هک دوب هدش نیئوره تذل رسا
 د زیع ابو تسد دراد یلزو ینو هالخرب

 هد یهاگن و دروآ الاب ار شتروص لبز

 هدئرا رد سعر یور هک ونیع هدیشک یاهاب
 : تفگ و تخادنا دو

 ! یلگشوخ یلیخ ینودیم چیه -
 تنگ و در یدخبل وسع

 ملگشوخ یلیخ نم ... موهوا -
 شاج زا . درواین تقاط رگید لی

 دروآدوریبنن زا ار شیاهمال و تاخرت
 شامنچ دید ار درم هنهرب ندب یتقو ونیم

 دون شوغآ هوا اب ات دنام رلظتم وتس ار

 البژاب شرس یضترم طایح یونآرد
 درکیع هقشاعم اهنآ اب و دو مرگ فرثاو

 دندوبلوعتم یضترم اب یباسح مه نز ودنآ
 سهماعا دوب دنلب ناخ هدنخ رهره یادصو

 یلالب لبز دنکن هک دوب رکفرد شاهمه ملاخ
 دندیتفو مناخ نیهم ... دروایپ ونیم سرا

 ویم هک یقاطا زا یلادح چیه رگید ٩
 هتهآو دش سیاولد + دیآيمن تس 4 نآرد

 هرجب تشب هب ار شدوخ پث یکیراترت

 هب ار شاهمشچ مارآ ۰... دنا
 یم قاطا رد یعناقو هچ دنیب ان دنابچ

 دسد هک یاهنحص زا ملاخ نهم . د

 شرواب الصا .دز شکشخ
 اب هنهرب و تخل نینچ یا تو 3 ۲
 , دنک هتشاعع لس)

 شد ...دوب حیگ زونه مناخ نی

 و دیوکب قاطا ردپ مکحم دگلاب تو
 دهدتاجن ار ونیم , هدانفیل یقاقتا ]و8

 و دوب نز كي مه وا دون ج۶

 ءعونس هک دشمن

 مي احسهب درخس سح بوج ده

 1 سا ات + اح نآ تم

 هد نس و ج امآ شدایب

 اتهباسهدرم هناشحو زواجت دروم یگلاس

 تشادهچمیاخ نهال اح اع

 هدولا « رابترج ۲ 1 1

 مناح سهم

 یاهلولس رد نانجنآ نیئوره
 تشادهنادرم شدوجومامتوا هک دوب هداهن رثا وبم ندب هدضتج درم و نز یشوغامه هک درک کف

 عن هک تساوخیع شلد یلیخ نیهم یعسح ...دوبهدن قایتثاو تذل هچزابب و .فیتک ربقچ , تسا یناویح و هناشحو

 ۳ وا .یوقد رسثابیوزاب , اهتدم درکسسح دن زیمابو تسد ته رد د رک ٩ ن ج هل .دیشندنا ت الاوم

 درانمن لس تسا نسز یور درم ننرته لدز هک |اوخ و .الد دیاب

 مک مک ملاخ نیهم ن ۲ وب هدب لاگنچ ر 5 طاخب اهیلیخ ؟ ًاح سه اچ اند هدیدد هخ لاک - هسم ه؟ 7 2

 یاه هلعغ هک یتلاح .. درکیم ادیب یرگید نینتآ و مرگ هک ارونیم كشق و هنهرب ندب نت رتکب دح هدز هردهدنلک متنانح

 2 1 قو هل رم تن توهم درک هنوب رد قرغ دوب ۹ هچ یارنرخآ+-.. لورم ار تاتنای

 قاللا لخادزا ونیم یادص . درکیم دوخب برظطضممشچ وداب : هرجلب تشب زا "بهم گیدودن هم ۱ ایا

 ید نو و ن  و تا رد اد رگ النا وتیمن ۳۸ هصفح رد هیقب وش وغامه ننابو اههبود نیاهب شنا رگن اتفرگ نآ هک یاد ۴ »

 امش س ۲۵ هحفح [۲]



 هکی کس ینمپ : لآ هدیا سکس
 هپور اهیچائامت شاهیاس ریز هتیمع
 یکشاوب ور سوتدنچ و دربباوح
 ۱ تفر شک نونیپج را

 هک ی کس یمی : نیگس سکس
 ادزادنییراک زاار روساس هرادانرپق

 یسکس ینعی : درادناتا سکس

 تداع یچروناس یچیقب هک
 ها

 هک یسکس یصب هنیملق سکس

 نوخیشودق رتم ریفثداوح نتسب | را

 ۱ تسا یچین یناهگ یا

 یسکس یمپ  هدیرپثتر سکس
 -.یم ولول ,لتم اهیچروسناس زا هک

۱ 
 بچ

 میکس دی * یلووختسا سکس
 یچروسن اسند رم ورزا یارب هک دنیوک

 ! دوشيم هدرپ راکب اع

 هد» شیابنیمپ ۲ دونحم سکس

 فورمع لرقپهک سکس زا ۰ می و

 یچاثامت مح باپک هن «روبحیسن

 روخادیچروسناس مه و دیایپ شنوخ
 ۱ دوش

 زا پک رمیسی : طولخم سکس
 ,یلخادیکسكي ءیچراخ سکس كي
 ٩ هدولاف ویتتسپ طولخم لثم

 : شرسب و نیدرف
 نیدره دنزرف نیدرف دیعس زا [7

 شوبرادابعجا ریناحتما هقرو یور دندیسرب

 یتخو یچ موس

 حرخ زا دوچ : تفگ پاوج رد وا
 شوبراد متشادن یعالللا موس شویراد لاح

 مهاب ار اهنآ سپس و متشون ار مود و لوا
 ..مداد رارق موس شوبراد هدرک عمج

 ! كاب رد این رهپس
 كي كاب رد منز و نم : اینرهس [7

 میراد هل رتثم باجح

 یس هساحع یارب : دادرپع دبشج

 .دیوخسن راچد لاکشاهب ناندوح

 هکنیا یارب , هجوجیهب : ابنرهپ
 ..درادیمرب وا ومراذگبم باحن لوپ نم

 ! نیوناج یرامسب
 بیم رامب ار دوخ هک نیوناج [7]

 راهلنا ودرک هعجارم بیبط كمي هب تخادپ
 و درد هکنیا نودب لبق یتدمزا هک تئاد
 یمتلاک ساصا,دنابهتشلاد یصخشیتحا راب

 امشیگدنزهنازورهمان ربابآ :دیسرپ بیط.دنک

 .تساهد رکن یرییغت و تسا منم ًالماک
 :رتکدیاقآ هلب : داد باوج نیوداج

 رادس سورخ لثم ۰ دوز یلیخ اهحس
 اس مک ع راک رخ لتم اهزور , موشیم

 هجروم لثم ؛ مروخیم اذغ گر گ یاهبشا
 .میاوخیم بسا لتمو رابدرب و روص

 شفرص نوناج هک تشاذگن رتکد
 اهاتخا امخ : تفگ وا ه ! ریز «دنک مامت !

 كخزپماد كي هب تسا رتهب دیاهدمآ نم دزن

 .اینک هعجا رم

 ! دریگیم میژر یئاضر مرک
 ادص ار یسدخشیپ یاسر مرک ۲7

 تحدخشیپداد هدنرپ هلاروخكي روتسد و در

 فیس رب

 ... ] تسا پوخ نولقوپ
 :ملهتف رگ میژر نم هن - یلاسرجرک

 .مروخن !ذغ دابز تسا رتهب
 ٩ هرولعچ هجوچ - تمدخدیپ

 ,هدایز مهنوا ریخ  یلاضرمرک
 ٩ یچ رتوبک - تمدخشیپ

 ءهدایز مهلوا ه - یلاصرمرک
 تمدخشیب رفن كمیرانک زیم زا ناهگان

 كسب تسا رتهب :دیوگ ی م و دنک ی م ادص ار
 ...دیروایب اقآ یارب سگم لاروخ سرب

 بوبحم و قفوم یعقوم ات دنم رنهكي :تفگ فراع
 !دنکن «مگ »اردوخ هک تسا

 !ا رحص رد یماظتنا شدرگ - يم یگدننار ناحتما هدیاه

 ! دهد

 یگدننار ناحتما تشاد هک هدیاه [7
 یهارراهچ رس هب یلامنهار رسفا اب دادیم

 زصرق عارچ :تنگ یلامنهار رسفا دیسر
 ؟ هیچ شموهتم

 تمالع هب زمرق غارچ : تفگ هدیاه
 ...مینک تکر ح تسارتسد را هک هیا

 زسجس غارچ : تفگی اعنهار را
 ؟ هیچ شوپیم

 پچ تسد زا هک هبایا رب : تفگ هدیاه

 ... مینک تکر ح

 غارچ , بوخ : تفگ یلامنهار رسفا
 ؟ هچ ینعب درز

 هک هنیا تمالع :تفگ یدرسنوخ اب هدباه
 ۱ وربذزب . هرخونرخ

 ! هناوید درم و راتخم

 مدق لوفثم نابایخ رد رانحم یقت [7
 داضقفا یرباع هب شمشچ ناهگان دوب ندر

 لوضشم و تشاداههناوید هیبش یتلاح هک

 یرادیرخ رظناب و دوبمدرم هب ندرک 9
 ناهگان تقونیارد .درکیم زادنارب اراهنآ
 هدیئکود و هدمآ راتخم ولچب رویزع4 :اوید

 تدخزا هک راتخم. دز راتخم شوگب مکحم

 تیلابصع اب دوب مدش دنلب شیادص یتحا
 + تفگ

 1 ی؛هناویدوت رگم -
 !بوف یفر ۵ احردهلا ویددرم

 31 دو یتیم. اآ لب -

 هدرکن مگ ار شدوح هکنیا یارب فراع لح هار مهنبا و ...

 !دنامبیقان بوبحم و قفوم و

 رحمرد یهچاب یماظتنا یزور (]
 هب ناتسود درک ادص یواگ درکیم شدرگ

 دنتنگ یخوخ

 کس ادص !رت واگ یمالفتنا -

 . دیوگم هچ نیس

 دل دس رپ وا زا ناسود

  تفگ یچ تهب وا
 دادبا وج هلصافالب یماظتنا

 آ تسیچ یدهآ شدرگهب اهرخادهکننا تلع

۳ 
 دی و یم



 یگ دن ز و مسيلار

 ی رفعج دمحم : زا

 (موستمف)

 یزفعج دمحع : زا

 «همه» :تسین رصقم «سک » چیه

 .دن رصقع
 یامسیسرد مسلار رادهچرپ نیمود [7

 نياهک ۰ تسا«یبوجر هع ,شوبراد»# ۰ اریا
 نیازا «ولاه» و «واگ» ملیف ود رد نایرج
 ملیف هکنیا نمض . تسادیوه یبوخب زاسلیف
 رازی «یچتسب» : زاسلیف نیا رخآ لقام

 یبلاق و مرف یلو .دوب هنفرگ تاشن هبام نیا
 یتحبم یطع لصنم ادعب هک تخاد كيلوهت
 میها وح نادب ( ربج و مزیلوبس) نا وع تحت
 . تخادرپ

 یهناوتشپ كي زا یرادروخرب اب واگ

 زا هنایارگ عقاو یبهویش هب و , یوق یندا
 ناونعهب . هداتفا رود یاتسور كب یهتیمز
 اهدوسک راثآ هک یعاعتجا كچوک دحاو كي

 ههربتروصب نآ رد عامتچا یاهیناسرا و
 هنفرسگ ددم « دوشیم تفای ینتفای تسد و
 ونردرسو لیلف تعامج كپ اب ییاتسور .دوب

 یاتاعتنانایمرگر س اهنتک ,(ماعنالاک ماوع)
 نتشاذگر برس و « «هخرسوم» یاهیزابناوید
 هدریش واگ كي ناشکلمیام اهنت و . تسوآ
 .دراد اراهنآ یداصتقا رمم مکح هک

 هک یتسیلاتر یولبات نیاهب دینک تقد
 : دهدیم تسیاتسور زا زاسلیف

 كي اب ییامنخن و هدوب یاهل امتخاس -

 . هناخ مساهب مادکر ه ردرس رد خاروس
 . یهاگنادیم طبو گرزب ضوح -

 یایشوم زا رب هک ییهنهک بایسآ -

 تساهنسرگ

 كچوک یهناخهوهقو رقحمیحدا زماما
 . یتس و

 بین یتهشوگ رد هک ییهدوسرف یراگ -
 هداتفا فرمعب

 ...دنز یم ترچ اپود یورهک یگس

 نیا زا كي ره هب ملیف یلع ییوجرهم

 نونچ هب ندیسر و ؛ وزرآ كي یانف [

 یا راد دوخ یارب یرصنع ره « واگ » ملیف رد ۶

 تسا ۰ ب ۳۳ 23

 یتسیلا رو ینیع لاو رهکتسانیا رد «واگ» زابتما ۶

 .دنک یم ظفح ناباب ات ار

 هد میلیف مدآ سسجت ««ول 2» رد یتسیلاشر دید 8

 .تسا وشبلب طیحم تاب رد یکاپ لابند

 لوطرد و ؛ دشخبیم تیصخش و دعب رصانع
 تیعیتقوالتم .دریگیم تمدخب ار اهنآ رتا

 -یندرادذرا رصا هک ار یدرعسعخت .دها وح

 ؛ دزادناین اتوللت زا ار دوخ یدوخ

 یهمخدخاروس زا جراخار وا هاگچیه « دزاس
 هک هنهک بایسآ ... دهدیمن ناشن شهایس

 ادابم ات دننکی مینادنز نآ رد ار هناوبد

 ول «یحشس» دزن ار واگ ندخ فلت یهیضق

 تمجارمزا سپ نسحشمراک نیلوااب . دهدب
 رس رختسا زار شواک بآ للعس هک ؛ هدهب

 میسرت

 هبهاگ . یئنوجریم ینارگءقاو
 نحل و,دهدیمناشنلد امت «دامن»

 . دنکیمادیپ هنا رعاش

 .....-. اهگن رین :ریسگ رد یمولنم : ولاه یاقآ ج7

 

 - ۲۱ هحفص [7]

 شاهداصضتسا هک هدوسرف یزاگ دنک ی ع

 یارب و ملیف نایاب رد طقف

 .. دنکی م ادیپ دروم نابایب زا نسح شع
 شس تدروا

 هب تقآ دورواب هک اتسور رقحم یمدا زماعا

 یتس یاهناخموهف ... دبابیم قنور «اتسور
 اه«یرولب» زا ندرک تبحص رابره رد هک هد

 هرخالاب و

 تلاسح و ؛ تساملیف یامن نیلوا هک يگس
 دوجو رد اجکی اراسور قانتخا و توخر

 دنکي م یعادت شدولآ باوخ
 نسح شم ؛ واگ ملیف یلصا تیصخت

 یگدنزرب ریاعب الباک ی مرود ود هک هدرادان

 درذگيم وا

 تنوسب زا وا یماکداش یمرود لوا
 نسیازاسلیف هک , واگ ینعی شنوم اهتناب
 .فوچومودنیا طباور لالخرد ار یعطاتیهنلع

 لادوگ رانک رد ار واک نسح شم هکینامز

 هلو رد هک یماگنهو دهدیم وئتش پآ
 هجرو هجرو « واگ ندرگو رس تاکر ح اب
 س دیاقیم واگ ناهد زا ار هفولع و دنکی م

 یماکخلتیمرود « مودو .دنکی م مسر یبوخب

 «واگ نتفر نییزا عالثلا زا سپ نح شم
 و « دسانشیمن زاب واگ زا ار دوخ وا هک
 تفرعمیعونب ؛ هتفرورف نآ دلجردخسم تلاحب

 . دیابیم تسد یحور

 زا عنام نسح شم تینهذ رییغت یلو
 تسد زاار شلینیع لاور ملیفهک تین نآ

 كييرثاو « دنیزگر ب ینهذ یبهویش و « دهدب
 ,دوخلیدبت (یدنیآرف) یتیلارروس, راک

 نسحش هاگچیهاساکسا لیلد نیمه هب
 (واگ ینعب ) درادنبیمدوخ هک هنوگنآ ار

 اروا شوح و لوح یاهمتآ و , مينيبیمن
 و . مينکی من روصت «اهیرولب» لکشب زی

 ۳۸ هحنص رد هیقت

 دوشیم جراخهدود شا هچیردزا

 اعنیس هراتس ۱۵۰ هرابش



 ۱۵۹۵ - مهدجیه لاس

 دزوفا رک نوج باذج تشگ زاب

 عوتتم تافافنا عوقو رظ زا ۱۹:0۵ لاس
 دوب لماک لاس ثكپ اعقاو ۱

 تلوژور نیلکناره تندیزرپ لاس نپا رد ۱
 زا شراک لحم رب

 یناهچ مودكنچرد تکش نیاز وناملآ ۱

 لود طیارث و دندت میلت و دتفریذپ ار

 ۰ دتفرهنپ طرش و دیق نودب ار حنا
 هم اتپرما یمتا بمب نیت

 نیا رد ار امهشورپهرهت -نپاژ ندخ مت

 نتخاخاپ ناهچ مدرم و تخاس مدهن رونک
 زاعا ار حلس زا

 تهرایبد

 یاهرا# نارود یمتا بسپ

 سس یم
 نتفرک همتاخ اپ مه یمداکآ تیمحو

 هونیم هاریوز كنج نارحب
 س ی دوخ نتسارآهپ ادنجم دوویلاه

 یاهرور لثم تسرد رکید رایکپ و دزاهرپ
 و هلهله وبرع راکسا بش رد كنچ زا لبق
 هدادرب «ژیاجناگدنرب یار تاساصحا زارپا

 دونی

 تسا یملیف پش نیا رد گرزپ هدن رب

 یلپب» یهتخأس «هتر تسد زا یلیلست» ماب

 ملیف نپرتهب «زپاج راهچ اعمج هک «ردلپاو

 نیرتهب- (دنالپم یر) روتکاآ نیرتهپ - لا

 ویراسنیرتهب و (ردلیاو یلیب) نادرگراک
 قیفوت نیا اما دزایم دوخ نآ زا ار

 نیرتشیب هکلب تسین زاسربخ دیاپ هک نانچنآ

 ول لیسوا » مناخ تیقفوم فارطا رد هچوت
 تسا یرگیزاب وا و - دنزیم رود «روئوس
 . میسانشپم «دروشارکنوج» ماپاروااسک

 اکیا ۳۰ یاهلاس قفرم هراتس نیا
 یعقاو ماناب دوش امنیس راکدراو هکنیازالق

 یامهبالکت یانرد «روئوسول لیسول» دوخ

 راکنیا رد نوچ و - دیصقریم سارتاک
 یلیخ - دادیم نان دوخ زا یساخ دادعتسا

 رارق دوریلاه نالالد هچوت دروم هوز

 یاهلینزا یتسپ رد ندیصقریاربودریکیم ۱
 دوویل اههپ هنانرحم و یسوسخیلیخ ر ءاتوک
 میردتب قیرط نیاراو - دونیم هدناوخ اف
 هب و دریگیم رارق نازاسلیف هچوت دروم

 تک رشزين یناتساد یاهملیف رد ساقر ناونع

 اردوخ مان امسیس هب دورو اب وا .دوشيم هداد

 یزای و دصدیم رییفت دروقارکنوچ هب

 دزادرپیم اهملیف رد

 شوخنز الوصانوچ « دروفارکنوج»
 اردوسخ میرس یلیخ تسا یدعتس و سنات

 ملیفرد وا راک و دناسریم ییرتکآ كي ماتمب

 یمناک هروم «یریپدردلیم» ۱
 گیزاب نیرته ناونع هب ودریگیم رارق

 بتنیازدواانا - دوشیم هتخانش لاس نز ۱

 د دناوتیس ارتآ ولفنآ
 زا و دنک تک رش مسارم نیا

 یروز هجرت

 و بن هسراع تلعب

 دهنهاش ثایدزن

 هپ یدایز یراودیما هک هروفارک نرچ
 «نمگ رب دیرگنیا» اهن و دراد دوخ تیقفوم

 ناجیح و هقالع اپ دنادیم دوخ پیقر ار
 پیقمنار يياتن مالعا نایرج وبدار قیرط زا
 هک دوشیم یاهظحل رظتتم هناربسیبو .دنکیم

 مالعا ار لاس سیرتکآ نیرتهب مان دیاب
 دننک

 یارب نمکر ب دیرگنپا رکپد یئاج رد
 یارسب رتوجرفینج او (یرامنس یاهگنز)
 یارب نوسراکریرک اب (قثع یاههمان)
 یراوشداپ یراظتتا نینچ زیل (میمعت ءرد)

 ,هننکیم لصت
 و دسریم ارف دوعوم یهظحل ماجنارس

 دنکیم مالعا «هیاوب لراثش»

 دروفارکنوچ : لاس نز رگیزابنیرتهب-
 «سریپ دردلیم» ملیف رد یزاب یارب

 

 دوضخ راکسا یرامیب رتسب رد دروفا رک نوج

 . دشکی م شوغآ رد ار
 امنس هراتس ب ۱۵۰ هرامش بت ۳۴ هحفص ("

 دئاد

 رتسب رد دوویلام سناثشوخ نز نیا
 دنکیم شوغآ رد ار شزاکساهمجم یرامبیب

 اساکعنییرود لباقم رد هک دنکیم یمس و

 هزاس ناهنپ ار دوخ تلاک

 .ا تراوتسا زمیج قافتاپ پوه پاپ

 ره ار مسارم نیا هک هدیابیم ارنآ تصرف
 هدجیه پش و فیامت رازگ رب رتهوکشاپ

 هلمج زا سا زئاوج یاطعا هرود

 تست زا سپ نوچ تسا یندنامدایپ

 وناب ار شراک و هنمآ اکیرما هب

 دوبهدرک عورش تاعویطم  د» دادبت دروفارک نوجظحل نیارد چ
 دشکیم یتسحار هب ین یرامیب رتسب

 6 راظتنارد نانچمه شیابقر ریاس هکیلاح رد
 ول نیرتهب ناونع و "ایی هیییتتنیا مالعا اب دننامیم یقاب راکسا تفایرد

 » و تساءار ژاغآ رد هک دریذپیم یوب نانزقوب وا كيدرت ناتسود زا یاهدع

 دش راکشآ شراک صاخ یاهیگهک كيربتوا هب كيدزت زاات دنتفایمهارهبشارتم

 ۱ یملیف هک «هنفرتسد زا یلیطت» دنیوکب
 مقاو رد یلکلا متآ كي یکدنز «راپرد راکسا هژیاج اصخش «زیتروک لکیام»

 وا یاسنیس فرحم لماک روطب دناوتیمن لاحرهب نوچ - دناسریمدروفارک نوج هب ار

 مینيبیم اهدعپ هکیروطب و - دشاپ وا «سزیپدردلیم» ملیف هدنزاس ناونع هب

 ملاقوف یاهراک ملت زنط یعون هئارا

 « انتنیم ماجا

 تیقفوم هپ یماکنح ردلیاویلیب
 ار زاسل

 .یم میهس دروفارک نوجیزورریپ رد ار دوخ

۱۹۴۶ 

 هنارتسدزا یلیطعت : لاس مليفنیرتهب *
 (تنومآ راپ)

 دنالیمیر : لاسدرم رگیزاب نیرتهب

 (هتف رتسدزا یلیلعت)

 دروفارک نوچ : لاسنزرگیزابنیرتهب #

 (سریپ دردلیم)

 نآیگپ و نادزمیج « رویرنآ ۰ دنالیمیر

 (6 لاس یاهنیرته « رتراگ

 نادزمیج :مودشقل یارب درمرگبزابنیرتهب #

 (دیوریم نیلکو رب رد یتخرد )

 : مود شقن یاربنز رگیزاب نیرته *

 (یلم لمخم) روپرنآ
 ردلبا ویلیب : لاس نادرگر اک نیرته # ۱

 (هتارتسد زا یلیطعت) !رتانیس كنارف قاغتاهب چيست ۳



 یئاکی رمآف ورعم راگن ربخوهدنسیون نوسناج كناه : هتشوز
 تشذگ هک ه جن آ هصالخ

 وگاکیش میقم نم هکیدوجو اپ ۰

 میا رب یتصرف تقو ره و تسا نم موج
 اتبلا هک موریم دوویلاههب دیایب شیپ
 ؟ار) مزیزع تسود نامهم زیل هثیمه
 -شوخكي زا دعب , متسه (نوسوه
 یارب گلار هزور هنابش راهچ ینارلگ

 :]وفشم دوب هتفر ترفاسمب یرادربملیف
 سدنانرف4ک مدوب هناحبص فرص

 روا ار فلت وا یکیزکم ت
۰ 

 رگیدرابکی هک یلابیز رتخد «یاف)
 تساوخ نم زا متشاد دروخرب وا اب مه
 یتراپ هب ارم و . مورپ سشتاقالمپ

 و ملیف هدننک هیهت لوغ كي «كاییاز
 رنو درب دوویلاه ینویزیولت یوف
 فورعم نموش سولراک نیج اب اجنآ
 . مدش انشآ (تف ناف) یوش

 سول راک هک درک شاف میارب (یاف)
 هوثر یک رپ هحفص یاه ینایمک زا
 وه ردار اهنآ یاه گنهآ ات دریگیم
 یوقلامتحا هب نینچمه و دنک فورعم

 ود شظفاحم تفلک ندرگ راهچ كمکپ
 اهآآ مهنعبومداد بیرف ار ناوج رتخد
 نم صصخت هشیمه لتق . تسا هتشکار
 اوسرا رسول راک .متفرگ میمصت و دوب
 مدش وا هرابرد قیقحت لوغشم و مگ
 (یروتسادارمراگن ربختسودتاقالعب و
 .متفر هتستاگ دوویلاه» ةمانزوره
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1۹ 
 قاطا هجوم س یاه هثیدنا سپس

 اجنآ ردک هچآ و دندش سولراک نیج باوخ
 نسیاهجوتممرکف رتشیب همه زا . مدوب هدید
 ردنمیاب یا هزادنا هچات هک دوب عوقوع

 . تساهلش هدیشک نایمب نایرج نیا

 دتنادم یکیزکع تسخشیپ ود نآ طقف

 لراف -سلانوک مدوبالاب هقبط رد نمک
 زا داد عالطا نمب !روا ما حبم زورما

 شناهد یولجاملسودوب یهاگ آ رتفدنیرومام
 ناکسسما شیارب ننا اما . تئادیم هگنار

 شراکمهتدخشیپ رگید نآ دناوتب هک تغاد

 . دیوگن نم هرابرد یزیچ هک دنکب عناق ار
 فرط زاو متسلاد یم نکعم ار هلْسم نیا نه
 نیرت یلاع هکینامز زا سولراک نیج رگیث
 شدوخمکحم تشگناود نآ « سالاد زا رخ

 تحدخ شیب رگید درک ورف شولگبار

 . دیدن ار یکیزکم

 زا عاضوا ینودروب دروم رد
 اب دسانشب ارم دوب هتسناوت وا ایآ ؟ دوب

 دناوتن هک دوب گنه و جچیگ ردقنآ هکنیا

 ار یزیچ

 زا رفق هچ

 مهم هاله . دهدب صضختت

 دوب نیئاپ شرس مدرک دراو وا هب یاهبرض
 تفه هک درکبه یعس وا لاح نامهرد نوچ

 دشکب نوریب شلغب ریز فالغ زا ار شرت

 ارس وا هکسا داکما . هن ؛ مدیشیدن

 ننایارب تسا فصض رایسب دشاب هتخاش

 لاسحیم دابز درد زاو جیگ یلیخ وا راک
 فیحض رایسب هرطاخ ثاپ هلتحل نیارد . دو

 زاهرطاخ : دریگب ناج مزغمرد رک عورش

 راک نیچ با وخ قاطا رد نم هک یزیچكي

 ره . دشيم اراس هب طوبرعو مدوب هدید سول

 نیامتسناوتیمن مدادیم راشف ماهطظفاح هب یچ
 هرطاخ

 راک سج هجوم ار مراکفا مات سیس

 شظفاحم دراگ هک مدرک رکق . مدرک سول
 اهشعنهناخدرس رد نسرال هکیلاجنآ زا ءالاح

 ینودروب زا یکیو هدیمارآ سیلپ هرادا رد
 لابو هدش دروخ یوزاب كي زا یراتسرپ مهاه
 هتنفای لیلقت فصن هب « تسا هدش شدرگ

 مینک هفاضا مه ار نیا رگا نیتچمه و تسا
 یمشچ هتوگ مه الوگ رام یک ور یاه مدآ هک
 ناشینا ومو دنا هتخود هدنامیقاب رغنود نآ هب
۳ 

 مرواب دایب رت نشور ار

 دشاب هتشاد نیقی تسناوتیم مدا نیارباتب
 ظفاح نودب الماک رضاح لاحرد وا هک

 لسع هب جایتحا هک دوب یتیعفوم نیا

 هخیدنا ؟یلمع عون هچ اما . تشاد یروف
 هبیلحاس نابوتا زا و مدیشک یرانکب ار میاه

 مدیچیپ دراولوب ربا لیو
 باوخقاطا هب میاه هشیدنا هرابود زاب

 .دنتشگ ربوبارد یلاواتایوت رد سولراک نیچ
 زامس اما . مدیشک نایمب مهار یاف رابنیا

 ردیزیچكي .درکیمن یراپ ماهلففاح هرابود
 یزیچكي . دوب هدرک بلج ارم هجون اجنآ

 مشچب یروفو دشيم هتخانث حسا و یلیخ هک
 هک متسنادیعن نم نیا دوجواب اما . دروخیم
 كي مدآ هک یعقوم لثم تسرد .دوب یچنیا
 اماو دراد شنایژ گلت ار مان كب ابو هملک

 .دنک ادا ارثآ دنا وتب هک تسیل یتیعقومرد

 اب نتفر راجنلک نیا مودراب یارب

 (نلگ یروهب) هبو متشاذگ رانکب ار هثیدنا

 تعاس.متشادهگن نیزنب پمپ كيردو مدیچیب
 زادعب.مدوبهنسرگ نمودوب رهلغ زادبمین وكب
 اب زادننک رب نیزنب زا متشاذگ ار الاب هکننا

 زونع وا , هن . مدز یاف هب نفلت كسویک
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 .دوبت اجنآ یننام ؛ هلب . دوب هدروخن راهن

 شیپ كالیداک كباب (كيب نونیفلاز یاقآ

 .دوب هدرب دوخاب ار یدنام و دوب هدعآ وا

 : متفگ نم
 زا ور اه یدوگیب ؛ بوخ رایسب

 ات نف . كسورع نوریب شکب تاهوم یال

 اتدوب مهاوخ وت شیپ
 . ميروخب راهن میو رب

 : تفگ نیگنسو هفخ یادص ثاپاب وا

 كيمرادمیاهوم یور نم هک هچنآ

 رگبد تعاس عبرثاب

 . تسا خب بآ هسیک

 یرادجایتحا وت هک یزیچ اهن

 , تساراد بآ كيتسا ثاب

 .مرادن وشلاحب الصا هک نزن وشفرح
 .تشاذگ ار یشوگ و تنگ !رنیا

 شلاح مه دابز هک دش مولعما دعب اما

 ناروتسررد هک یتقو دوچ . تسا هدوبن دب

 باقشبكي وا ميدروخيم اذغ و میدوب هتنن
 یگنرفتوت كک گر زب هکت كبو غرم دال

 سشیولگ زا هک تشاذگ ار هوهق ناجنف هم و
 هکبنامز. دنوخ ریزارس شکشب و دننک روبخ

 فب رعتمیا رب وا میدوب اذغ ندروخ لاح رد اع

 ویدوتسا زا نفلت كي راظتنا رد وا هک درک

 یدابز تقو دناوتیمن تهج نیمه و تسا

 تب ۲۳ هحفص []

 جن راس : همج رت

 سول راک هک تفگ نمب سپس .دنامب نم شیپار

 یاهرتکد و تساهداد تسد زاار شیادص

 اهیدوزیاهب هکدنتسه هدیقع نیا ربنیلک
 عقاومرد دیاشو . ددرگ یمنزاب واهب [ثیادص
 وا هدنیآ هتفه رد (تفناف) یوش یارجا
 .دنک عا رجا همانرب دش .دها وخن رداق

 آ یشکیمار ینفلت هچ راظظتنا وت -
 كسپ دنهاوخیم منکیم رکف ین -

 كيپ . دنهدب لیکشت ویدوتسا رد سنا رفنک

 یاجب تسا نکهدیسک هچ هک دنادب دها وخیم

 یتسیاب ام میت .دنک ءا رجا اروسول راک ن یج

 دنک هیهت وش یارب دیدج (پبریگسا) كلپ

 وت .دوشیم باختنا هک دروخب یسک رهبهک
 ودوج هب رض نيازا یلاهاب رجت هک یدوبهتفگن

 1 یاهدروآ تسدب
 موه

 سولراک دناوتیم یعقوم هچ بوخ
 داد زاب !ر شنا دص

 , هلب بوخ

 مهنآ زادعب و ملزب فرح متسناوتیمن مامت

 دننام (سسب) یادص كباب ماعت هتعه ود

 . مدرک ی م تیحع
 دیس رب یا

 زورهس نم دروم كي رد

 .. دراد هماذا

 امنس هراتس .م ۰ هرامش



 (مهد تسف)

 رد روصحم یرگامنیس « ردلباو

 دوویلاه یاهتنس
 رد اسب ناراسلیف نیلوا زا یکی

 یرصخ دوجو هب رگید راب هک قلا نادر

 اون اس رهوچ رد هدج و زلط مس هب

 یقسک و نادرگراک . ردلیاو یلس داد

 تسا ییاکب مآ کرزت ژان

 ام مه سرد اس ۱ ردفا و دورو

 دون ۷۹۳۹ - اسب ه قطام دورو لاساب

 سو لاساد لاو هب اهدم یر رد منت

 وه :نوچ ,ینازاسلیف پاک ر

 چجیول تسرا و 1۱۹۱ شنآ ی هو

 داب او . دزبم ملق (۳«۱:کجوین»

 ت بیا و هک دون هنکد نی

 مس 1۵

 بسا هدون هعانرور یون ییاج راگن یح

 سحادرپ اب ماگمه رضباو

 «نامن راپآ »ملیف زا سوصحب- شکیمک ضساح

 الاباک یکم « كلبم بحاص نعب هب ۶

 نناو . دو ریل ینج یاس رد توس

 رد ردلاو تست هحات یاس هب هجوتاپ

 یسلو !دیایم بیجع ارهاظ یک یابی
 ردفبا ویاهتیسیدمک .عون هکنسا نیا تفیفح
 زا هک ؛تسن درجمو عزتم یزپچ زین

 هک
 راثآ یاوتحم تماقرب تسا یسایل اتعف زطع

 وا

 دیایم یورب ینهب ای اکخنت سون

 ردلباو یفیلائو لفتم رثا نیته
 (درگ سورتحد) ,ثلچوک وار زب «ناوتیمار

 درب مان ۳

 قافتاهب۳۳ لاسرد نآ زا شیپ دنچره
 نیرگ ۰ ملیف یون ردتاکتآ
 سم شدن هتخاس

 لماک نز اپ , ثچوک و گر ربرد

 یهچب رتحد ثاب دنسسج رد .زرجار رحیج

 + هورسم ورف هلا ده س هدزنات

 ر سج» 1 ی

 نیدب ات
 یاهبمین طیلبثاپ زا هنافتسا لالحرد پین ر

 یگدنز زا دوخ یگنسخ و لالع ه رالعف

 یسندم یارب لقال هرویوپن رد یدنمراک

 یریگردوا لعع لصحام , دون سالخ تقود
 ثلپهبنیشهدنهاپ و راطعف لخاد نیروماع اپ

 رد ندیباوخ و ؛ دنالیم یر ناوج درگ رس

 یهماداهب رویچم زین تیفاعو ؛ تسوا یهو

 ورفشداج رد هک دوشیم یک رتحد تیصخش
 هرات یاه هعضم زا .دیهمن نیاابا ۰ هنفر
 نخ ءوسو درگ رس دزمان اب ییور ابور لثع
 دباب ییاهر وا

 و یگسج ملیفود ردلپاو نیا زادعب
 تمارن و ۱۸۳ ۰ هرهاف ان ربف جنپ « یناچ

 - ۳۸ هحفص 7
۳۳. 

 * یاعسس هب

 یدمک یامنیس

 فشش

 دمحم : زا

 یارجاعیلوا هک  دزاسیه ار 1۱4 «فعاصم

 یارحم هبار لمور لاثرام یثک رکشل
 هتخ یگسج راک كي و ؛ تشاد رب رد افیرقآ

 هجحوتلباف ی هکنو تفریم رامشب هتک

 نفخیرا» ار لمور شقن هکنپا ملیف نیارد

 هک راسلیف . درکیع یراب «میاهو رتشا
 ی یریذب ربات رکن هاگچیه ردلبا و هک یراک
 تسنرا « هکنانچمه) دشنوا یاهراک زا ش

 رد نیل كم یلرش یربهر و ردلباو [7

 یرفعج

 ثيناوع هب یو یارب هثسه زیت ؛ چیبول
 (.دونحرطم شاهیلوا راآ قلخ یارب وگلا

 غيتوندرک هکلت زا ماهلااب مود ملیفو
 تمارغتفایردو گر می یاهتکرش ندز

 یه لتف هب !روا ماعن یک یزاب دون بحاص

 دناسر « وا كگ رمنداد هولج هجوم ابات

 . «هلگشوخ اهربا»

 رد تک رح « ردلیاویامنیس
 تسایدمک ویدحیاهنیس

 امنبس هراتس بت ۱۵۰ هرامش

 ت یاعدا هم تک رخ را

 وسثاعد رف یزاب رجب ملق

 _-وبو ؛ هدروخ پیرق تسدمه كي

 یدابر یهرهب اژود سولکیم

 )کی

 دو هت

 وگ رهرد ردلیاو نامز نياات
 ک ییامزآ قوذ ایم رد هکمم

 ؟نج . یسک ؛ ییانچ

 نویکلک هک دوب نآ
 ر

 3 ملیف تایاب «رثیاو مايلبو» قاپس
 نیا ربات انک لاک یدک - یخبرات

 ب ملف سسخن تیلاته تسد ۹۹۵۷ رد

 یروتا ریعاسلاو »شا یگنرو قرب و قی
 و امن اه یکناپ : یهرابرد یعلیف . دز

 کس یور رب رابنیا .ملیق یهیضق ! اهگس
 سم رود « ییزارک كانیب ناوج یکنای
 سم مرتحم ستنک كي کس قشاع هک

 مها رف یار تسا یب هعنقم نیا

 ینک و یکناپ قشع یهنیمز
 هود وسا لخاد یفا رشا یاهاضف رد ملیف

 ددگیم اه نکفارونو وتالپ نایمردو
 «یدووملاه یاهداد رارق قفاوم العاک

 «یعوطم و شوخ ناباپ لوس قط نوچ
 د لابندب هرحوم ناونع

 یجراخ یارچام ثاب» ملف ياص

 ینهرود . دوب میزان هرود ناملآ . ۸

 اب نآ ار دوخ ریثات زاسلیف ره هک

 ؛ تا هتلاد نایب ییهن و

 ربد . دو انثتسا كي نایم نیارد ردلیاو

 دامو ردب غاد ایلان نا رد یو

 وه یرپمدآ یاههروک رد نتخوس رطاخب
 تشاد لد هب

 دوخ

 یهویش رد ینیشتآ و یدج نحل ملیف

 وجهتلک هبات هوب هدرکن ذاخنا شا ینایب

 ۰ دنزن ییمطل ملیف روآ هدنخو زیمآ

 نیلرام یرزادرپ هبیاطم نیارد هک سومخت

 مه زین تسایس گر زب یعدم ,شیرتید

 , دو

 : راولوب تناس

 ءاهزور نتفر تسد زا رطاخب ردلیاو .ددب

 كييگدئز . ملیفنا . دو دوویلاه ییالط

 نوسنا وسایر ولگ تماص یاهملیف نم ی هراتس

 !شوضخ یهرطاخاب ینز . درکس هدنز ار

 ۳۸ هحفص رد هیقن

 وجش + ۰



 طاقتم تاملک لودح 4 ۲
 ۱ ۸ ۵ لو ۷ ٩9٩ تاقداسم 3
۳ 
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 وخاسراب ریگناهج: زا

 :هسوبا» هملک نا رد و

 ناگشیب ره رز زا نت ود سم

 لمس وس «تاقیاصم ریاد# هبار

 هدوب هقیطل نامرهق رگید دنهراک رهزا شیب هک یدتمراک مناخ -
 سج ب۳ هناگیب یایزد ب ثاچ وک هکل _-معطنودب و کگنریب ؛ وبیی یراخبس ۲

 _-عمج تمالع - یمیش رد یرصنع <یولکفا هام -لاس مناخرتخد - فیطل

 - شفر ردصم ژا رمالعف - اهنت - درفددع - ٩ نهار - باح - ۵ دنلپ

 حب رص لوععم تمالع ._یزاتردام ریشیوریبر رچ ۸ شنچج س تباث -۷ چمپ

 کیس یاهزیچ نآ هلیسوب هک میخش ینهآ هلیم -- راگیس لصاح - ۰

 - ۱۱ تمسق - تاچ و  کارق تشوگ -+ ۰یفاک نت ۳ نیمز یور

 روشک ترازو عیات هرادا

 : یدومع

 وراکیب دارفا هحوتدروم نوناق - درادیئالاو ماقم یئاریذپ قاطا رد - ۱
 بس يسوز قیدصت - ناطاس - ۳ لابتوفیژاب رد یحالطصا - مود كي - ۲ رادراک
 - یطاپترا هلیسو - ۵ تسا ینیماتیو هیاپ - يیشوپ امین هاگداز - 4 هدننک یراب

 نیرتفورعمرد- دوبمتسر دنواشیوخ -- فرم رپ زلف - سراف ناتسا رد یدور

 یهارمه - نشخ سنج تسرپرس - ۷ تسا ناهنپ كب نیاتشا ناج رثا
 -ودرگدحاو س ٩ دمشروخ هام - تنمیم و یگتجخ ت وا ددع 2۸ هرک یارب

 یسملیف ۱۱ انح - یزلف لوتفم_۱۰تسا یتختیاپ - هوشمه لماش ار همه  امس و هرجنب

 تسایر یعو -یزول فزوح

 «هرجنپ همان نا رد هث ملمف ثاب مان

 ناگشیپ رتهزا نت ود سنچمه دشا هدم

7۲۲۵۵۶۲ 7777 
 ! یسانش هراتس

 هک تساملیس فو هم
 هک شرهاوخ كث رم اب شیپ لاس 6 خرل ۳

 درگاد رگ یهایس هدوب یدنمرنه زین وا
 تسک وا « تفرگ ارف ار شیک دن ۱ :

 مس هب «تاقباص ء ریاد» هب ار مان

 «دیتخاتش ار وا هکنبا لثم ۰. دوب الا
 «تاقباصءرباد»+ ارشعان تر 1

 . دیرگب هزیاح و دمی وت

 امنس هراتس - ۱۵۰ هرامش



 یاب كسورع زونه لاسو نس نآ اب مه
 (]شاهتسکش عون زا مهنآ . دنکی م

 ؟ تساجک كسورع : مدیسرپ ناساس زا

 .سارتیوت.هشوگ نوا : تنک

 هلجم ساکع او یلامک ناساس قافتاهپ

 سکع ایلماک زا ميداتفا ءار سارت فرط
 هدنبمشچ میدش سارت دراو یتقو . میريکب

 كي یور هک هانفا یکتق رایپ كورع
 یرتگنحق مناخ رتخد و دنهوب «دادرارق زیم
 هوب هدالیا شراک رت مه

 هک 9 0۰

 ناساس رتخذ ایلماک 9 یلن,نونا :دل وت نشح هب ام اب

 (هیقب) ؟! دیئایب یلامک

 وب
 هک نامدوخ یارب یرس وت كي) - ۴

 مه كسورع مینادن هک میاهدش ددجنم ردقتآ

 31( دشاب كيک دناوتیم
 ؟ هدوب یک راکتبا نیا : متنک

 منوح تفک نا

 «دادنعرتهنایم رد تسادپپ . اپاب هبز

 !( دوشیمادیپ مه رکتبه و رکتتم یاهرفم
 تاسورع نیانتخاس دیال : مشنک

 طابترایب «نشاهتکش كسوره » نآ و یلن
۴ 

 اهيشوهاب یلیخ : تفک ناساس
 !(یلامک ناسا بلط بیرعت هنادکی»

 .. دندمآ یلنو نربا ٍ,
 نان امهیم هک مدش هجوم ظحل نیا
 اهتسیو تداتا شوج و بس هب نلاس لخا, انا ء ۲

 ه یلن دش مولعم . تفر اهعیک و اهبیج یون
 یوتهک یناهتس و دناهنش .درا و نر ِ ۹

 دروآ رد رطاخب دوب هقر اهنیک و اهیج

 هنوب ایادخ

 نشتج ننازا یکی هرخالاب مه هنی»

 ژا ( منکیم ملع اهدلوت
 مءام ؛ نریا و ی لاندپ

 یپ و دندیسر الود الود ۹ ۱ و ی کی

 یتاج ید مادن ره لات اب ریع ۷ ۰

 یرنزو هدازآ »

 : ایمه
 .دندش رقتم

 ؛ سانشرس نان امهیم زا
 اه رتیمیدق ناشرنه و ادساپهک بورعم جو

 
 یتملسو سا رن

 دنمرنه هدازعیدب رتخد نینچمهو دته اشآ
 رانکرد هس ره هک دندروخیم مثچ سالم

 یگویبناوریش ترمویک سپس,دندوب هتسن مه
 هقبام هننزاس لماوع یناکدرا نسوس و

 5 دگ
 یوت و شوص و لحع ؛ سوت و مسچ

 هنسیوندونهپ دوم اهنآ لایتدیو  اه«رجپ

 ویدارمثش زور رهط زادمب همانرب هدنیوگ و

 و یریزو «دازآ رگید نانامهیم زا و

 یاههرح ن ,(یاهفرح نک غولش) یدایبین» ؛ شرسه
 یلاجتج هنارت كنحآ .دنزام یکیالا ورپ

 ازنآ مه یلس هک هتسکن ثسورخ ثاشق و

 یرهچوم دیس نیتچمه

| 
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 یفارگ وتف هب «فیاکسا* ثكت دودب

 زا هک وا . دوب هدخ ككيدزا یلبخ (یا هلعجل)
 درکیم هدانسا (سیح نویسولوما شور)

 یبلاج یاه ریوصت دوب هتلاوت يدودحا

 دنک یراد مسکع

 یارادوا یرلف مان یر ته نیبرود

 یاهدناب هلیسوب هک دوب هدهج (رتاش) كاپ
 ندیئک اب هک دوب هدن تفس هشام هب یکی

 مگا رفاید)ندیهجابو هدن اهر كيتسال , نآ
 هب رون هجیتنردو دازآ یسدع تشپ ,(رثاخ

 اس
۳۰ 

 »ِ ییان  زا یلی> یایخ نانامهیم نیش -

 لیلد نیمه هب و دندرک فا رعت

 نم :تفگ یبم «

 مزادنیبهآ ردل وت نشح تاب دی
 راک

 0 اهم !رب نادر وا و بیو

 بدوخ و ...انص شو طوف و
 ۱ درب مای

 ترش یطعاف ار منوح هرخالاب)

 ۱( مدزاج

۳ 4 ۳۹ ۱ 

 حس نیلوا نیا هناتخشوخ

 یه زایکچیح هک درب نادسره

 یئامنرتح باخترا و همارپ یارحا

 یقیالخ یارب تخوس ملد یلیخ نم
 سد كوچ دنچ دنناوتیم دندرک یم

 دنب امرف پلاق زیزع راشح هب !

 ! (مدوخ هلمج زاز

 سک رهات دوبرشاح یلن ریسک را

 دبیکاخ و درک كي دنکیم یکدنناوخ
 سس

 . درکیم دروخرب نوپسولوما هحنس

 هزادناب نیرود ننارد رونب ساح یا
 نیارد هک یا یسدع و دندوب رتسنناس ۳۸

 هرتروپ یسدع دوب هدش هفرگ راکب نیرود

 نیرتیوقزا یکی وزج هک دوب (ریاملاد)
 دوب رو نداد روبع تردق ااحل زا اهیست
 . دوب مدش هنخاسو هپساحم .یایز نآ هک

 ار شدوخ (فارگ لوتسییز فیاکسا
 و ناکدوک زا یرادرسکع یارب شب
 ابو درکیم هیصوت یگناخ یلها ناروتاج
 نیااب دناوتیم هک تشاد هدینع ییسشوح

 یساسح و بلاج رایسب یاه هظحل نیرود
 . دهدب ییزاب ناکدوک تکرح زا

 ها

 س

 نآ رد هک یشجرد اهزور زا یکیرد

 فیاکسا .تشاد تکرش زین . ایروتکیو هکلع

 هکلم فرلعب ار شدوخ یریت تنه نیبروت
 هک دنک یرادرب سکع وا زا هک تفرگ

 ناجیدصق ءوس مرچب اروآ دوب هدنامن یزیچ
 زا سکع نیا هنافساتم . .دننک ریگتسد هکلع

 شربتتاه دش روبجم فیاکسا دوچ تفر ین

 اهنآ هبو .دنک زاب سیلپ نیرومام لباقمرد !ر
 یب هاگتسد نیا هزادنا هچان هک دهدب نان
 ۱ رازآ

 مهیونارف ساکع ثاب لا- نسهرد
 نسرودهاگتسد كي «هلوب ولیم,م» مان
 تسخاس فیاکسا نییرود ریظن یرین تعه
 (تریلایتا) زین دعب لا تس دونح ردو

 رد دشیم هک تخاس ینیبرود نینچ هرابود
 یاح نویسلوما كچوک هنیش هعطق ۸ ات ٩ تآ
 , داد

 کتب یفارگ وتق اهنت هه سپ نیا زا

 -یمشیب تعرسب یاهفحل یفارگ و تف رتنیب

 بسولوما ندرکر ت ی رباج كمکب . تفر
 یوفو رتهب یاه یسدع . یساکع یاه هتخ

 تابدجیاهیکع تدرب راکب صوصخب و رت

 دوبهدش هتشاذگ راک (مگارفاید) اهنآ رد هک

 تم هسبو زاب فاتخم یاهتعرسرد هک

 هک

 مگا فایدراک نمح رد هک دوب هدش هدرب راکت

 یسدع زا هک یرون نا زیع میت یار «

 دادیم ماجنا  دنک روبع ,یتسیابیم

 تخاذگ هرابودو ششوپ نتشادرب رگید
 دداد و سکع نتفرگ یارب یسنع يور نآ
 ءاضرا ار اهفارگوتف ؛ نویسولوما هب رو
 شا یروط یتسیابیسهکسیا صوصحب درکسن
 داکت زا هک دندادیم ماجنا تقد اب ار راک

 دننک یریگو لج نییرود ددروخ
 نیرخآ ناوتیم ار یاهلفحل یفا رگ و تف

 ار نسیاودیمان یفارگوتامنیس هارد عنام
 (یبردیبیفارگ وتف) زا نتشدگ زا دهن میتسع

 یهتم یزورما ملیف هب (رادناجیفارگ و تف) و

 باتک زا تمسق نبا مه تهچ نهیو دونم

 ومهم رایسب یفارگوت ابتسن تشلگ رسرد ام

 , تسا تسها اب

 میهاوخ ار یلاه نیبرود اچنیارد ام

 یلادتنا و نیلوا زا اراهنآ نا وتیم هک تخاش
 دروآ پاسحبیرادربملیق یاه نیبرود نیرت
 .دنچ طقف دشیم اه نییرود نیااب هکیدوجو اب
 . درک یرادربسکع ریوصت

 -وح : رتاش عو تاب تقیقح رد

 رسنار

۰ 

 --ت



 یسه شوررآ اهن تگیمو مون
 ادایع هکنیا سرت زا ,

 و ماهتشن ناسروگ راوبد تشپ , یسو
 ماهلاخ .مرداع. دنروایم اجنآ هبار یت

 نویش توبات تشپ زا « ماهلاخ رهونو

 تروصورس هب ار ا رحص الاخو دنیای

 فراری
 .منا ربا وختح رب ندون هتسخ یهناهب هب

 ارمنامشچتفولآ و مدبشک مرس رب ار
 تگشادخاب ناتلبم هک هچ رهات مدراذگ

 روظاادخب ارت ! یتکیم هیرگ ...
 .یونیم كاتشحو « شکن مهرد ار
 هس تنروص مهزاب . مرغتم تشز نز

 هک وت یاناقمحا یاهگشنا نیا .
 یرایشاب , دیامنیم حامت"گشا

 هلار تنروص . دراذگیم یاجب دوخ

 تنروصوینکیمهبرگ تقوره . دنکیم میسقت
 متفایم كل ریس یاهکقلد دای , دوشیم ر

 .هفس مزازآ ۰ یربیم تها اهنآهب 4

 یناههلاجر نیانیب .یشاب تنایفا
 نیمزیور تادوجوم نیرتگر زب ار دا

 ندرگ اب . دننادیم اهمدآ نیرت

 هدرورپسد ؛ نم نوچ « رادرپ ماگ

 نآ و دنراد گر رب رنه كياهتآو
 توچ.اهلیف یکر اون کنهرف نیا ر
 « یرادن رواب دیاخ . دناهتخاس راس

 ار مرسجم . دننکیع راختفا مدوجون

 و ینابر یههلاو دساشیم متپ
 رابرهزا لبق هنبلا . .دنروایم باحت

 نیا نیبرد وت . منمعنم رتسب هپ

 .رتپذاک .رتورود « رتدساف ردقچره , ع
 یشابرتاورپ یبو رت کنهرف یب « رتاو

 اب ار یبش رگا «

 و دیدزد نم زا یدرم ینامز ؛ منابیقر
 ۰ تسا نم بوبحم « درم نآ هکنیا

 ار شدنزرف یتح و دانفا شیاپب هدرد د

 لفاغ . درکدرم نآاپ یرتسپ مه یادف زین
 مالغو دوب نم یدنهاپ : درم نآ هکسیا زا

 و تحاس شیاهر یتدم زا سپ . مدیرخ رژ
 هناربورب دغچ نوچ + وت ییتناجب ریل در

 .دادرس نویش , شیلاچهمهپلق ءاه

 انشکب زارد .تحخت يور مازآو ورب
 تیارب « دود راپپ 9 ه زاب

 . منک وگ
 ماهراچیبهلاخ هک دوب هدش نهپ باتقآ

 .تشگ رب هناخب ناوتانو هتسخ ء هدیرپ کگ
 .مدادن شرازآ زین نمو درکت نمپ یب

 رهظن :مدرک شکسک , هدنام بقع ی
 ماعن مربص . میدروخ اذغ مهاب |

 زا تعرسب متفرگ ار شیاهتسد . د
 رس ار شور تاوخ . 2

 درام تو جا

 : منکی سم كل رت نونک مهار شاهناخ « دشابن
 ۱ ۱ مياهمشچب ار شهاگن ۰ تفرگ !ر مناوژاب

 ۰ ۳ ۲ .داد حرش ارا رچام مارآ و تخود
 : امنیس رد طقف بشم همان رب هک 7 در

 و فا رطا یاهیدابآ ماعن

 رهش فرطب نم هک دوب هدرک فرحس ار اهنآ

 هدیشک كلفب رس یاههوک یوسو ماهتفرن

 یسزرطبشیاب مردام . ماهنشاذگ رارفب اپ
 مامت . درادن ندروخ ناکت یاراپ و هتسکش
 هاگن ترفناب ارامهناخ یتج « هد یلاها

 مق , موبجسدرم یاهنز زا یکی .دننکیم
 زادا و ارشنار ردارب زا یکپ هک تسا تسا هدروخ

 تم

 یتیس وبدار

 ۳ , ۳ يا ۳۳

 رتدنلبرس ات منکب یفرعم وتب ار مدوخ

 ارعمردپ .دربب درگات درگ ارمرس ات دزاس
 « منکب شیادیپ رگاهتفک و تساهدرک قآ

 مهاوخ روگب هدنز اروا « مدوخ یاهتسد اب
 ارم شرافس طقف « ماهراچی ردام .درک

 جیهناشن ار مدوخ و موخ ناهنپ هک هدرکیم
 . مهد یبانشآ

 دیزرلملد :اهفرح نیا ندینش زا سپ
 مداتفا هبرگب . درک رپ ار مدوجو ماعت سرنو
 . متساوخ كمك ماهلاخ زا ناک سامتلاو

 شلقعب یهار چیه . تشادن ینهراچ هاروا

 سکی و اهنت مدوب هدنام نم
 .. هدنار اچ همه زا و هاب ین

 هک یراد ارثیا روعخ , وت منادیمن

 «یناتسور یمدرک دشر هزات رتخد ثاپ ینادب
 امتح ؟ دنکب دیاب هچ اهیراتفرگ نآ مامتاب

 نم دازمه یتح مه رگا . ینادین وت . هن
 نآزا .یاهدوب دعب هب نارود نآ زا ؛ یشاب

 ابار ممسج و مدرک اهر ار مدوخ هک ماگنه
 كي رطاخب یهاگیتح ؛ زیچا رایسب ییاهت
 .مداد هیده یسکانو یک رهب : ادغ یمنعو

 اهنیا همه ببس ارم دوخ وت ؛ دیاش

 روک تشچ یبوگب تلد رد ؛ مارآ و ینادب
 تلاجخ دپاش 3 ینکن یگهزره « یتساوخیم
 ,هلاب .هدزیس رتخد ثكي : ییوگبهک یشکیم

 درمكپ رتسب هب هنادزد « بش یاه همین یتفو
 دها وخ ۳ 2 < قنوز 9 لک |دوریم
 ,شاب طب . موشیعن تحارات ..... تشاد

 یگناسمدزین نیب نامز نوچ ؟ ارچ ینادیم
 بشنآ .دوب هلصاف بش كب طقف , نم یرسبو

 و متفر درم نآ رتسب هب هک دوب ملاس هدزیس
 نزكب , نیلگ راوید نآ تشپ بشنآ یادرف
 هک ریپ یهرکاب ككي . مدوب هلاس داتسه

 ریچ حیهیو دوب هدیکشخ شزیچ هه رگید

 بشكي مدوخ ۰ نم . تشادیمن شوخ لد
 ءزیلمه بشتآیادرف و مدخ میگه زره تعاب
 یسنادنز یا اما . مدرم مياهيگ هزره ماعتاپ
 بشنآ! منشز ی هدناوخا نامهیم . هییآ

 نم یگدنز یاهبش نیرت سدقم « یگهزره
 مها وخلددره ,هکنیا رطاخب هل .... ءآ . دون

 رد هکنیا رطاخب .ه . متفرگ شوآهبار

 نارگید هک ییاهیگ هزره نارازه لباقم
 , كاب رایس یگ هژره نآ ۰ دندش ثعاپ

 مهاوخلددرم :نم . دوب سدقع و هناموصم

 وااب و متشاذگ شاهبیسب رس . مدیسوب ار
 متشادن یمهننج,یهاگ نم . مدرک هبرگ
 رتخد كي اب دنادب هک متشادن یتسربرس نم
 یاص هنوب یادع اب اهش هک هلاس هدزیس

 یمقرعسیخ « شردامو ردپ زیگنا توهش
 تنادیمت سکچیه . درک دیاب هچ ,دوشیم
 .دراد نایلغ ییاهتلا هچ « نم دوجو رد هک
 یادص اهش هک تنادیمن یدوجوم چیه

 اس

 شخات# ۹

 . قشع تفاطل هب یملیف
 یندش شوما رف ملیف هراتس یئامن رنهاب
 ... ی«ناتس ودر»

 نت ود .پوف لصال(ناریاهرانتع

 در

 لباوما
 هچ ؛ مهرب مردام و ردپ مادنا ندش هدیئاس

 هه . دراذگیم نم رب یزیگنا مغ ریثات
 یتیانج نم . تنادیمن زیچ چیه سکچیه
 لماع شا یناج هک مدوب هدش پکترم ار
 هسک مدوب هتشک ار یدرم نم , دوب رگید
 یبهدا وناخنم . دوب یرگبد زیچ شاهدننشک

 یساد زگره هک مدوب هدرک ورد سلد اپ ار
 مدوخ. متشک ار مدوخ « نم . متشادن تسدرد

 یگدنز گرم ساد اب و مدناثکی دوبانب ار
 وت لثع تقونآ . مدرک ورد ار مدوخ

 یاههنا ریورب ؛ دفچ كي لثم , تشز دوجوم

 :مدادرس هحون میگدنز و محور « ملد
 سیم هبرگ تیارب نم الاح ! دفچ یا

 موصمرتخد كيرک هک لامهفیموتبهیرگر دوبنک
 هدرک هنخر شدوچو رد یقشع ۰ روعتیبو
 تسیل زیچچیه رگید . تسیز_شدوخ رگید
 و تبحم ایلد كب + قایتشا ابتد كي « زچ

 ید روکش آ. روشن, 5

 ,قايتخانامه ,هناتخبدب . یکایوافص ایئد كي

 هسس ارم ؛ اهبک اپ نامه و اه تبحب نامه
 ار ما یتسیلو داد قوس یکانلوه یهطرو
 حرش تیارب ار مياهگهزره . تخبر یب
 هدناثک ها ,نیا هبرولطعچهک ینادب ات , مهدیم

 !یناسناو ! دنمرنه تادوجوم هچ و مدش
 دند رک هدولآ ار میکاپ ؛ ار متیموصم ؛ ارع

 .. دندش قر , میگدولآ رد زین دوخو
 مامئان

 نفلتهرامش

 امنیس هراتس

۸۳۹۹۳ 

 تی هرات ۱۵۰ هرات ۵ هر



 ویراد رارق لودج رنس رد هاعورسخ»
 و هتیزی ار رانابیرف لایو تک ین
 ۱ شوک نآ هتادک

 «لاسیع اپ ننیسفر نسس و تسیپ طسو
 ! دروایم رد ار یناوج یاهلام یفا#
 منچیچره هک رتب : هتخت هبمنزی) ۱ »

 زونه + لاتو نم نیااپ ناساس ؛ هرو

 ناوریشنرمویک » هرگپد نادنمرته زا
 «یرتداهشیپرپ» فیدر رد ناوتیمار «یگیب

 زا .داد رارق لوبچ رنم رد + نادر
 هدنیآهتفه درک داهشیپ نلا- لوئم هب هلج
 . شدوسخ هلوتننج نتفرگ یاریار نلا
 ! هریکپ رایتخا رب

 اب مه یریژو هدازآ و هدنی) ۱
 نامزعسهب یرکق نینچ, یمیدقت یاپایه ندید
 !(درک رول

 تانا یارب هدب دینک تبا) -۴

 ناروسف قوف لضف راهظا هرفیه نتناد
 1۱( منوس

 تتادلیم یگیب ناورینرگید يوس زا
 یامصدانرب رد یزاب داهنشیپ نریا مناخ <
 نرسیا : دیسرپ مه هنیژاودحدب یویریرخ
 ؟دریگ یم شج ار شدت هلام دنچ دراد

 اب مشابهتشاد تراسچ مکن ظلغ هدن)

 ار یسوصح لئاسو اهلاوس رولعبا .دربا ۱
 !(منکب حرط

 پناجنپا رامآ لحادهک ی دمب نادنمرم :
 ریشخد و «یکملس و سگر ن هدنریگیم رارق

 یاه رادبروکر زا هکدتتسه هدازییدب داتسا ۱
 روشرپ ناناوج ندرک هرافن و مهروب شش
 ناشدوخ ملاع رب و دنپآیم رامثب لاح و
 دنتشادن سکچیح راکی یراک و دندوب

 مهمدنب هک دوخینن لیلد نیا یلو)
 ۱( مشابهتشادن ناشیا راک هبیراک

 ارلرا ماقم اههرفرف و اهنکغولش ناپم رس
 1 هروآ تسیپ

 :تفگ هدب هبهک یتقو نآ رجبز -۱

 1( ینک حب
 شک لاس و نس نیااپ دینکتباث) ب۳

 + تنگ هدنب هپ هک یراصف نخس هب هجوتاب و
 !(هدش یمهف زیچ رتخد اعفاو

 كسورع كنهآ هدنزاس « یکیانا زیورپ
 فارتعا دروکر بناجنیا رامآ رد ؛ هتکش
 ۱ تکع ار نیرک

 و كسورع نتسکش رد راگنا ناشیا)
 !(دنراد یبیجع رحبت + دروکر

 پانچ نوچ هک درب اجنپا مه عوشوم

 ثودب« ام ساکع هک دنتنادیمن) - ٩
 نودب !راهرادشر و رادش ر ار اهشی
 14 دنروآیمرب شر

 هدجم ساکع زا دیدهن كير - ۳
 هنوراو ار تسکع رگیداعفح هک , هتناب

 ۱( مریگی م
 ساکعهپهدب زا مه باوج كيز - ۳

 یکع نینچ مراذگیمن مه هدنهک , هلجب
 13 (یدخ فلک .دوش پاچ

 هک دونهبدومسح عارس هب میوريم اماو
 هب : توکس و قدرنوخ رد لوصم قط

 یراب ود یکی و تخادرپیم قیالخ «راع
 هارکا ؛داتفا هلجمساکع ماد رد هک مه

 و داتسیا نییرود یرلج
 یسجوت مایناعوطم نا راکسهاب هدبز

 13( دخ تحار ناتلایخ,مرادن
 دوب یرهچونم دیمخ دنمره رگید و

 شکچوک رس اپ ؛ یلاعیانجوهدنب زا غرافهک

 ارهدنپتقو ره ودوب راذگ و تثک مرگ
 مکعرکا : تفگیم و هزیمدنخبل كي دیدیم
 یوتار تپاپ یرادتلرج «یدرک پاچ ار
 ! راثکب ویدار

 شّکع مراد میصت هدنپ نوچ الاح و
 یرسیگولج یارب مروبحم + منک پاچ ار
 فرعنو فراعت تشکپ یاهئداح هنوگ ره را
 یرهچوس دیمح نيا :میوکب و منکهراپ هکیب
 رایب رایسب ناگشیپرنه و اهنادرک راک را

 1 تسا ویداردنمرته و بوخ
 شوریسک ۰ فیرعتهمهنباابمنییب الاح)

 رستکز ان لگز ا هدنبهب ویدار یوت درادار
 1( دیوگب

 تاحفص زا هدافتساءوسدنیوگ ی منیا هبز

 1( هلجم

 ..«یدایبيند» عارس هبمیوریم الاح و
 پسلطم یند هرابردیک اباب نک شلو السا

 یلو .مسیونپ یچ یارپهدنپ یپ . دناوخیم
 یند دینادپ دیهاوخیم رگا ... یزپچ كي
 ,دینیپار وا ثكيدرت زا هزهاپ اي تسا سول
 ردومدآ نیرتسول نویزیولت رد یند سم رظب
 .تسامدآ نیرتءزماپ یاهزادلات ۰ رساحمج

 رتکیهک دشاب رابنیلوانیا ملک رکفر
 !(هتشون بللم یداینبیند هرابرد طح ه ود

 میوریم ميديسراهاجنپاهپهک الاح , بح
 هدناوخیرتزیر و نامدوخ راکسه غارس هب
 و الاب نآ هتفر تهجیب و  وحیم هک نابح

 , دناوخیمار هتسکش ثاسورع دراد

 یلن هراپرد تبحم + تسارتهب یلو
 (۱) دینکب زاب ار شرد و یاه هتفه یاهینامهیم یارب ميرادگپ ار یلامک ناماس هلاس ۱۳ رتخدایلماگ ییچع

 شتیلاض رتشیب نالا هک
 هلجم ساکع هارمهپ نینچمه و تسا یگتنه
 :ميراپسیم ادخب ارامش هدنیآ هتفهان , یلن و
 | میسربتحدخ مه ژاپات دیروخب هردرس سرق

 مامت

 (هیقب) دیدج هقباسم كب

 زاپ .دادیم شیاه شیوخ و مرف هپ اهتراک
 ربخ هغنالک هک اجنآ ات یلو . یزیچ كي
 یدارفاذوفن لامعاای . تایلمع نیا ؛ هدروآ

 هک یک اهنتو دریگیم تروص مدرپ ماب هک
 دمن نیا زا یهالک هن و دراد یریصقت هن

 ۱! تسا هدننک هیهت صخش انامه . دربیع

 ءورک سیئر روتسد قطرپ هکنیا مود
 تشرد و زیر یاهمتآ یرکی ۰ تاقپام
 ارناشنوخ مه هدیدن اکیرمآو هدید اکپرمآ
 باصب و دناهدرک همانرپ نیا هیهت یطاق
 ناثدوخرح مادک ره , هدنک هیهت هپ كمك
 ار ناثدوخ یاهنیوخ و موق و دنناریم ار
 نياهلمج زاوا دنیامنیم یزاساج راضح یطاق

 هکتسا«یدیمح» مانب یاهفپان , تارضح
 هسهناناج لک هتسد كي لبق هتفه هنث هب

 ۱ هشوگ نآ تش و داد بآ

 بیاک و هتوگ لابندب مولعم رارق زا
 ماسب یروکد دروم رد نارگاتامت یاه
 , دمی هب نیا زا دوب هدش رارق « هتارت»

 توخد فورعم هدنناوخ كي زا هتفهره یارب
 همانرب راکمه و نامهیم ناوصب هک دونپ
 یاهفایتكيو دوشب رهاظ رداهب زیورپ رانکرد
 تیسانمنیمه هب مه لبق هتفه . دهدب همانرپهپ

 ویداریل اجنجریعو مارآ هدنناوخ «یلن» زا

 همان رپ طبضیاربهک دوشیم توعد نویزیولت
 ونکنام ناونعب هن هتبلا) . دورپ ویدوتسا هب
 هکلب الاک هدنک غیلبت و یتاغیلبت رتخد
 هک ی ئاجنآ زا یلو ( همانرپ نامهیم ناونب
 اب ارندوب هیهت ریدم , ناتسود زا یضعب
 نامه ؛ دناهتفرگ یضوع «یکدننک هیهت»
 اب «تفر شریخ رکذ هک «یدیمح» یاقآ

 .ولج ار شدوخ « ویدوتسا هب یلن دورو
 ميورب:دیوکیم ینیریشدوخ یاربو دزادنایم
 ماجنادیاب یئاهراک هچ میوکپ اش هب ات
 !(دیئامرهبنشورارناتدوخ راک لوا) .دیهدپ

 یلسن هب یدرسنوخ تیاه رد سپس

 دیوربهاریلاق نیا یور دیاب اش : دیوگیم

 دیتیابلاچخب نيا رانکرب (۱) دینکی زانو
 مه او

 ماجناهنارتءزپشود همانرب راینسد هک یلامعا یاهزیمءزیز نیاهب ار یلن هک میوکپ طنف و .دمپ
 كيپک . تکرحكياپ یتقوامقاو . دینکن ءاگن
 رک فصت طسو زا ار زیم یور یکسورت
 .. .زیرهچ نیبن ار یلن : منیمهف هدتب هرات

 هنامحریب ردقچ نی شدلوت نشج هب ورب
 بردار (یکسورع كيک اپ) یکیک ثسورح
 ٩۱ دنکیم نافادو

 ... هدنبآ هتفه ات

 صخرممهام دیسر اجنیدپ هصق نرچ و
 یلتهک دیما نیاهپ كاچپ مینزیم و میوشيم
 نیمه لاسیاهلاس , یلانک ایلماک و نرباو
 مهازام و دنریگب نتج ار تعاس نبمهو بش
 ,دنپ امنپ توعد

 1( دهدب ناثضوع هللاءاشنا ادخ)
 راکمه

 [ دهدیم

 زرطنیا ایآ . دیئامهب تواضق امش )
 ؟(تسا مرتحم هدنئاوخ كي اب راتقر حیحس

 مه یلن ایوک هکنیا زا ميرنگب , لاح
 دتکب نوریب بآ زاار شدوخ میلک هتناوت
 ویدوتسا هب هزات نیا تس یور یکاپ بآو

 هکیک ره اعقاو ابآ یلو . دزرپ هدیسر
 ار اهتراک تشپ . تسا رارق همانرپ كيرب

 ار ویدوتسا لخاد یا يلدنم و دیوتپ
 همانرب نانامهیم اپ دراد قح ۰ دنکبترم
 !؟دیامرفپیهنورما اهنآهبو دوشب تیحس فرط

 هدرپتشپ رد تاقافتا نیا . لاح رهپ

 زا ۷ تسین شتسرف) داد عز هقبام نيا
 لسکو رداهپ زیورب تیغ
 9 :آ هک منزب فرح

 دزمتسد رس رب فالاتخا .دنیوگیم هکسیا اپآ و هدوب تاعالطا هلجم رد
 (؟ هناپ هدوب تسرد ۰ هدوپ همانرپ یارجا

 ءای نوهدروم ودیکیرد مراودیما نمو
 هک دهدپ باوج رفنکی , دهدب باوج یک

 همانرپ نیا رد یتمس هچ یدیمح یافآ ابآ

 ؟ ءدزرس وا ژا یناکرح نینچ هک هتشاد
 داهب ریورپ ارچ هک دهدپ پاوچ رفنکی

 ۱, عن ءاهنپودس ۰ دس و هنماین ویدوتسا هب

 ؟ هدومن شدوخ فالع
 یاهنراک ارچ هک دهدپ باوچ رفنکی

 شوخوموقنودبو حیحص قیرط زا همانرپ
 ؟ ددرگیمن میزوت « یزاب

 ایح هک تسا شوخ ناملد وگبارام)

 .م یلوکپاوج «لاح» ناتسود . مينکيم
 ۱؟ (دنراد

 - (هیقب)یاههمان رب زا یکی
 ۱ دنیامنیم بلاق

 منکسیم لاونس دازخرف یاقآ زا نم

 یهجوت لباق زیچ هچ یلاعبانج همانرب رد اپآ
 یاهدرک هیهتتسق و دردار ثآ هک تشاد دوجو

 یاههمان ربنتخاساپهدنیآ رد « مادقا نیاایآ و

 ایآ و ددرگیمن رارعت یتمسق جنب ای راهچ
 هتنه ود یاهتساوخن « .لمع نیااب یلامبانچ
 ؟! یرادپ تفایرد تفع اب لوپ میهرس تشپ

 شباتو یئاطایخ زا رگید یوس زاو
 یم (رگید همانرب هس ناگدنزاس) نایئایغو

 توکس دروم نیارد مه اش ایآ : مسرپ
 هک ,« ناتدوخ عفاع یارب هنو دیاهدرک

 یصارستعا چیه ویدار ناگدنونش رطاخب
 تحت را زاب هعمج هک دیاهدیسربن و دیاهدرکن
 !؟ هدش شخب تسقود رد یاهطباخ هچ

 اوش شوگ وک یلو « دنرایسب اهفرح

 و دنازوب هدنوش لاحب لد هک یسک وک و
 هکد شابندینشلیاق هک یا همان رب الصا وک

 ودوشب دنلب | وب شداد شادیشن اب هدنوش

 یریچ ضرتعم ؛ شرتفرخرم ندیش رطاخب
 1 دوش

 (دیقب) ميدشميلت ام"
 ارگ اثابت هیقب فرط زا املخم املا

 هک مرادیم مالعا تارضح نیا هب نویزیرلت
 میدش میلست ام , میدرک طلع . ادخپ هللاو

 ییاسحناتسهک الاح تسا نکمم رگا افطل

 نوحسصم نامه ادخپ ار امش , هدش یلاخ

 ردهک دینک شخپ ار (هبیرغ لایرس) فورمم
 یکسسخ یاوه كي ؛ ناتیات یامرک نیا
 ۱ ميئامرمپ ,قاتتتنا

 دتسر اجک ۱ رپحب شداپ هک یتسار
 و پیان ناولهپ و راوتسا راکرب ناگدنزام

 ۱۴ مناخ رمق هناح

 هک یمدرم یاهناتساد نآ دنتمه اجک
 كيو دوب هتشون ار اهنآ یاهدنیوت كي القا

 مدآ كيو دوب هتخاس ار اهنآ ینادرگر اک

 .دوب هدرک ءاضما ار شاهقرو ریز یلوئسم
 اب و دیرادرب تسد یلبنت زاو دییایرد اراماپ

 و هبسیر) ار قیاس تافرخزم نامه القا
 و قثع هسق و دمص و یقرپ دارم و ثاگبچ
 زا ردقسنا هک دینک شخپ ( نیریشو خلت
 یضار شرتدب هبو میچیپن نابدوخپ یراکیب



 (یقب) نیدوف
 هک دندوب ردارب ود مه ملی ن

 .نسهدندوب هدش نز كاب 1

 محازم دروم رد یبایمیک یاقآ
 .دندوب هدز فرح امش اب

 ندوبهاتوک مامتاب نوچه : داز
 یگدرتسگ ف ورحو اهرطس رظن زا 4

 یاهریوصتو فورح فرح رد یبچ
 ناونس تسا هصف رد سخر

 هک دنتفگ امش هب یئایمیک
 یلاسیک لوتب اب محازم هصق

 زرمارفسینیز) نایتیرک لر تهج
 هعق و دندوب لیباه ودره (ناییر

 .دندرکیم شتن ار لییاه
 ردیئایمیک و متسنادیمن هن : نند

 .دندوب هدزت فرح نماب دروم
 یاقآ هک ینامز رگع : دازرهخ

 بش یا رد ار محا زم همق

 متفه و تسی هحفص رد دندنا
 یاح)دیدروخن ردهلمجنبا هب متش

 قنالعهتشریلو دشیم هدید لیباق
 یتحو (دوبمکحم یلیخ اه نیلی

 هب یاهراشا مه باتک لوا :

 .. تسا هدش سدقم

 زا مادکچیه هب مجار هن
 ابیئامیکیاقآ دیئوگیم امش هک اهج

 دندارکت تیحس

 لئاع نیا ؛رچ دینادیم : داز ۹

 یرگیزاب تربق نوچ مدرک حرط
 مدرک رکق مدید لزع ملیق رد |
 دیتسنادیما ر لئاسم نیا امش رگ(

 هک دنچره دشیم رتهب نآ زا
 ار ناندوخ فرح مه ینایمیک

 سخروب راک هب یراکو
 لبق نیدرف یاقآ امش یلو

 هرهچ كي دایی امنیس هب هک
 تسا نکمم دیدوب یشزرو هدش ٩
 : زورما شزرو 4 عجار ار
 دنچ هک كييملاو زورما ناراکشر
 نامبارب تسا هدش مامت ِِك گ)

 هلب .دیدرک ییوخ لاوئس : نید
 كب مياييامتیس هب هکنآ زا

 مدوب یشزرو

۵9 ۳ 7 - ۰۵ 

 اهنیس 01
 نایتسلاگ - پ : زایتما هدنراد

 ناگدنسیون یاروش : رظن ریز

 (موسدتسیب لاس) ٩۵۶ لسلسم (دی.دجهدود) ۱ ۵۰هدامش
 لابر ۳۵ تمیق

 ث.ب قالخا هک ینامز : دا ز رهش

 نامرهق زا رتشب راکشزرو
 تی ! دوب حرطع

 سم تسا تسرد الماک : نیدرف
 ترهشمدرواینتسدب امنیس ردار ترهش

 ن ۳

 ميوگی دیاب كييملا تروم رد یلو
 طوبرم هن هک مراد یلک داریا گی نم
 تم نایبرم هن تنا ناراکشزرو هب

 مراد فرح یشزرو نسرسعه هی هجا

 و دنتسه یئویدار رتشیب ام نرم

 فو رکیم تشپ دننکمم رکف هثیسه

 ۱ دن رص فرح مدرم اب وید

 اب كشت یو و هلیسو

 رد دنژادریمم درزگیم سم

 هرخمص هب یتسود العم :تنا

 هنژوو كد باترپ رد یوروش نان

 تسش اهنا دندوب ولج یناریا نادرم زا

 ویس ام نادرمو دنتخادنایم رتم جنیو

 تنادیمت تسود نیا هک ارچ رتمجنپ

 دنکیم باترپ ارنآ نز كي هک یاهنزو
 ی هک تسا یاهنزو زا رتکبس یلیخ
 ار نانز هنزو رگاو دنکیم باترپ درم
 رتم جنپو تصش یاجب دهدب نادرمه

 دهاوخ باترپ رته جنپو تسشودس

 نانز هب ار نادرم هنزو رکاو درک
 مس رتم تی زا رتشیب دنهدب

 نم و دننک باترپ هنناوتیسن

 رد مدرم یهاگ آان نیا منکیم رکف

 هب دیاب طقف و طقفار شزرو دروم

 روطنامحتخادنا یتژرو نارصم ندرگ
 یهاک ان میوگپ تارج هب مناوتیم هک

 هب دیاب بوخ ملیف باختتا ردار
 و. تخادنا ییامئیس نیدقتنم ندرگ
 مد رم

۳/۳ 

 تاعوبطم

 مدرح

 ماهدینش نم هک یرولعس : داز رهش

 .دیته یشوه اب هداعلاقوف مدا اش

 ی

 و امیس نیب دنتطبار هک

 رامبیک دن ریگ نم ینو

 دیزایمملیف امش هک مدینشم راد یوق
 د و دیاهتخاس یهاتوک ملیف ینعب

 دیتس ناتشامنمس دنلب ملیف كرادت

 ادمنکیممه یراگنربخ هک تسا روطچ

 لک ارم یراکت الوصا : داررهش

 یژرنا تلعب نم دنکیم ینابصع دنکیم
 راهچو تسب مناوتیم مراد هک یدایز
 میفاضا تاقوا ورنیا زا منک راک تعاس
 اریگتسخ یلکش4 منارنگیم نینچ ار
 یژرنااب ميزاسملیف یارب هک منکيع رد
 . میگاد

 دیشاب قفوم : نیدرف

 دیسما اع نیدرف یاقآ : دازرهت
 مرادناریا یامنیس یادرف هب یدابر
 تهج رد هک یشالت ره و یدلوت ره و
 ميراذگیم جرا دشاب بوخ یادرف نيا
 -...س كنیایمو دناهدعآ هک ناوج یاهرکف
 یصوصخیاهدردواههدیتعواه تموصخ

 رکف اعقاو اهنبا دنرادن ار ناگتشذگ

 دنتهزیخاتسررصع ناوج و قح یاه
 یلکشجیههب و تسا نیمه مه ناثغدهو
 دنرادن هتشذگ اب شزاسمه یتعیقو

 لزغاب امش لثع مه نارگند مراودیعا

 فسات اهدعبو دننک عورش رگبد یاه
 نیدرف یاقآ در وخت ار اهلاس نیا

 راک هک ميرظتنم دشاب كارابم ناتدلوت
 زا هک یهاگآ اب ار امش هننیآ یاه

 :دناهدروآ تسدبینایمیک اب راک قیرط
 - حین

 ۳ ميوگیمو مرکشتع : نیدرف

 بوخ راک یارپ تفوچیه

 تینرید نتفر ار تسرد هارو ندرک
 رگید لاونس كي یتسار : دازرهش
 تمعن یاقآ دینکیم رکف امش متشاد مه

 ردتچ لزغ ملیف ندش بوخ رد یتیتح
 ٩ دنته مه

 لاوئس نیا رظتنم ردقچ : نیدرف
 .دن رادیدایزمهسمنکیم رکف نم . مدوب
 . تسا شاقن كي «یقیقح»

 بوخ ار شاهلیسو وا هلب : دازرهش
 رضاح و.تسا ٍرعاش نمض رد دسانشیم
 .تسین مه شراعشا پاچ هب

 . متسنادیمن ار نیا : نیدرف
 یارب ار ناتتقو هکنیا زا : دازرهش

 .مرکشتمرایسب دیدادیمهب وگتفگ نیا

 ۱۰ نامترایآ - ۳ هرامش تلوزور یادنبا-تلودهزاورد ها رراهچ یناشن یگتفه هب رشن

 ۱۵6۷ یتسب قودنصهرامش- ۸۲۹۵۷۱ نفلت

 : زا یگنر ریواصت و یگنر و ییک م لیف

 شتبلاعف هک تسیراک هزات هرهچ وزرآ

 ردتسا رارق و تساهدرک زاغآ امنیس رد ار
 هدصع رب ار یمهب یاهلر «

 یصاضخ دادعتساو یئاییز یاراد وزرآ

 هجوتروخ رد یلاج دلاوتب تسیندیعب و تسا
 .دنک بسک امنیسرد

 اب ز ناکدوک

 مهیددمحم دن زرف میهید دادرهم

 و سم

 ۳۹۴۲۱۳ نتلت نا ربا رهم یزاسروا رگ

 ۸۳۱ 6۰ستس۰ نفلت كيفارگ زامپاچ 5 زا نتم و یگنر ریواصت باچ

 ب 4۱ هحفص [7
 پ

 ِ_ِ_ث ۲۳۳ "ا ۵

 نی رفآ شون و نامدآ-اریمح : دلج یود

 یدافغ نیمهیس : دلجتش

 یضت رم و یکا « یلانبیدوب, -یددونامبا كيب : طسویولبات
 رب و ی صد

 کس بو هه مس

 امنس هراتس - ۱۵۰ هرابش



 اد یهفوپ هپ یدمایم دشیم

 هوت زادیلفت هپ مهم السا ! تنکارم تکدلق تاسخ نیمه

 متفرکیم هشوگ نارکید زا (هیقبر دابرف ؛هرجنحكي

 تسو ۰ نامقنع و ... قنعاپ میدنام كاپ ... ميتخيمآ

 دن اشوپار .نکشناد

1 ۷ 

 و یدینوجیس یک اب هدکنن

 مکسمطوطخ هک تاهفایف یوت

 یمیدوب معاب . میدمایم ءار تولح یاهچوک رد مهاپ رههک دوپ یرکفنم تلاحكي , تشاد یاهنادرم ریدیلد و

 هبچ : یتفک تک اس نانچمجام!مدوبدابرف نم ۶ مجز ۳ . متشاد دوخ یاح رگید هکنم . تخایم هجوم ار یک و ؛ تسمرد هکار یدایه دیاپ , ميوگبتیارب دهاب هدنام

 دنکیمیم رف : تفت * مراد «نر» نمک تساهتنف وتب یک هک ردقنآ , مدزکیم ءاگن وتپ تاطحل همحرب یم هک ردقنآا نایرع توپ یراج نمرد مدوب یناپ هک یناعمتست یهص

 ۳ ینوگپهچره .وکب تدوخوت؟دنابهتفگ یک هچ یتح سکچیه مک یمنرکف : مدوب ءریحو ر لک رس س یفرح " ینمکیم سیوت . ینرکسچ | متناد ینوکصچ . مک
 میاذج یکت یهارودهب و میدع یدرک توکس !دوبهدرک هاگن نم لثم روطنیا تدوخ .رهچ تدوح «* ین رب یرادن

 وب یدوب هدمرش . میدرت هاضن مه ر ما یکچوک یءرد مدوهدش نه هن ...س یهمه یدوبهدتوت دابرب سس . میزنم فایر مدرخیم توئس نح

 ۱ ةنا : یتفگ . مدربیم جنر « یدرکیم فارتعا .تشادیممرب لوه . یدمآیمن سالکرر سک تعاس كي ...ونزا ۰ سم .. مدیدچيم !ادآمیوپثتا نم ...اسپب اما منوب
 ميوکپو مک بارخ ار تیایور دماي ملد هک یدوب نابرهم ء راگنا یدمآیم یتقو .دوبنساوح السا . متشادم رارق بوضس و مدرخيم ته ؟داهن میعآیمن پلرپ اعآ مدوپ

 مدوحین ابرهمویبوخ زا... متسیناهنتنم .تفاییه نایرچ یهاگسبس كاپ یاوهكي ؛ یلاوهیب یهظعسم ر مونب تپارب راذخپ ال ....درن یمراخدا ؟ر مدار ه

 مهارود ,یدوب ریصقتیپمهوتاما . یتعخیماهنپا قثع زا مدشیم هدلر نم ساهدسوح ....او كانآ راو ميوکبداي راتیارپیتسینهن اح
 دون مدرک تهاگن هریخ هریخ هکسب . مدرک تهاگن هکسب هث الاح . مدرپبیم شوث نم و یتعخیموت هثیمه * یزادار
 ب و متفرهچوک كيزا . ظفاحادخ متفگ اهتت ارت هک مياهمشچهپ .یدرک اتعا مهاگنهپ . یدت هجونم شو مگتس یتسي

 تقنعاما . ری یتفکگ تسهتدای - زورکی و ... یدرک انتعا تساوضیم ۰

 اصا دوب نابرهم تانحل ؟ارچ دینکیمماکت سهب یلیخ امت .دشیراج نمرد یزیچ « مدیدارت هک لوا نامح زا

 ۱ دم اهفرحنپا . تساهدشمأایت زیچهبه الاح دوخ یلیخوت : متفگ رایثخای. تشاد دوخرد مه یدنخشین  مسلدرد هثعر هک .دوب قشعدوخ «هن ... قتعلثم غاد غاد

 هب هتخومآار توکسکیاءرجنح زا یلاحشوخ هک وت ...وت ,هلب : متفک .؟ نم : یتفگ ... یعاوخ هکیاهنادرح لیپساپ خارف هنی- » دنفپتماف تمدید .تخادنا
 نانچئآ ۱ یدوبتماقدنلب ردقچ

 زایدوسب رتدلپ ندرک رس ثلم

 :دیناعوپیم ارتایئالاب پل

 یسک .مدوبت مدوخراکنا یدمآیم مثچپ رود زا هک
 درکیم فارتعا قشعهب ریذیا تیاپریز نيمز راکنا یتفریسک هار ! .دکشناد ناتماقدناب

 هاوخ ایب هک یرجز زج مندهآهک متادیم .میآیمن یناهفرح هچ یاهدرک قشاع ارم هک وت .. یاهدیدزد ارم

 مو شاب تنزابوت درادن یرگید لصاح فسو یتراجوتءاهشاب رخید

 شکفاطا یوتزا ,اجنیا زایکهک نادب هک بوخ . یدیدذنخیموت

 حم یهزوته حس مرادیمربماگ ؛ تدللب ككييا ؟هبانونای ؟ یروخیم یاچ ! یتفگ ۰ مدز ار مياهفرح زاكپچیه هب تحاگن .یدوب اتعایب .یهوب زورقم . دیزرلیم

 مامت مهردام یپ نآزا ...داد باوجارمیادس «قلع».دوب توغد لیطعتهک سالک . یهزیم فرح رتمک .دشیمن ءريخ اهرتخد

 هنیدم هک مينيبيم و تسیل رتشیب یترسح
 , ددرگیم لدب . هعجاف هب ء هلضاف

 وزرآزا یحرط هک لیدبتو رییفت نيا
 ینیبدب یمدنهدناشت , دهنیم تسنب ساپ هب

 فلطعار و هعماج هب هاگلرد گر یزتاث لماک

 , تس یعامتجا یاه

 هیکت , ناشیاهایور رد گر ب رتاخ یاهمدآ

 هیامرس نیکاه یارب . دنا هتفای یهاگ
 فیکت تسوا هاوخلد هک یلغش رد یراذگ

 (هیقب) كسرتم
 .دنفامنادجینآ اهلآ زا گر یزتاث

 دنرادیا «هلضاف هبدم» كيره ودنپا

 داهنو هعماج د- زا نآ هب ندیسر یا رب هک

 مریلع و دنرذگ رد دیاییم یعاعنچا یاه

 رد هک هچنآ ابا دوشیم مه نینچ تالکنم
 زج دنامیم یقاباهنآ هلضاف هنبنع زا رخآ

 ِِس

۱ 

 شورف نامزاس هبعالطا
 پسک یارب سا دنمشهاوخ یزکرم نانسا مرتحم ناگدنپامن

 هپ ادنوه یاه تلکیسونرم یگدنبامن طخاو یاگرزاپ عالطا عونره
 دنپامرف هعجارم اینرفص شوررک یافآ شحپ ادوه یتنرزاب

 ۸۳۳۳۸۲ -۸۲۸۵۰۲ نفلت
 ۱٩۸ ات ۱۹۵ یاه هرامش . هیدجما لامن . تلوزور « نارهن

 امنس هراتس - ۱۵۰ هرامش بم ۰

 .تساهلضاف هبدع یریبعت هب هک « تسیهاگ

 ۹ تسوررآیامه هناخب نتشگر ب ونیچاپ یاربو
 ها ربزتاشهک مينيبيع ...یرگید هلضاف هنیدعو

 هک یلاهوزرآ نینچ هب ندیسر رد ار ودنیا
 ناشنماکان تسا «ملس قح» و تسیلوزرا
 بارخ ار دوخ هلصاف هنیدع ودره . دهنیع

 كي هناربو نیا نایم رد اما دنباییم هدش

 ورگیدعهبناشا یگدادلد مهنآ دناهنفاب زیچ

 ودنآ . دننکیم ادیپ هک تس یفطاع هلعبار

 نیا ۰ دناهتفاب ار دوخ , هعباچ زا ادج

 تسدنیا زا یلاگدش درطات .دنکیم تیافک
 هطقت ؛ ناشیگد ئز یهماداو «ندوب» یارب

 یماعت مغریلع و دننک ادیپ یشور یاکتا
 . دن ریگب یشج ار ناثایتسود اهبماک ان

 . تسا خلتگ رد زتاش هاگن هک تا

 یادا و تسسین یلیمحت ؛ یخلت نیا اما
 مهامتیس رد هکنآ هژیوب ... مه یرکتنشور
 دوخهاگنیدمعآ یخلت هک ار یناسک مياهتشاد

 بیم دوخ یرکفشور دهاخ . لئاس هب ار

 رد هک دنزیم یفرح گر بزتاخ . دنرادپ

 هک هجلآ ابا دزروسن رارصا شدنالوق

 . تسا قداص و راذگ رثا یبوخب دیوگیم
 موهسنم ادا دهدیمن رس هیئرم گر ب رتاش

 هب ار واو دهدیمرثا «هدنرگن رد ار هیئرم

 رخآ رد . دناشنیم شیوخ یابزابو رکفت
 دوخ «ندوب» یابیئرم رکقب هک میلاع نیا
 گ ریزتاشهک تس یریثات نامه نیاو متفاس

 رد ار گر سپ زلاخ قیفوق . دراد راظتا
 رگیزابدعتسهرهم ود ؛شیاهرلعن هلن نتنک
 .دنشخب لاک - ونیچاپلآ و نیکاه

 طایتحا اد ًافطل

 دن ریگب نوگشین



 (هیقب)رهچونمو3
 هدننک ناونع !رناشدوخ یاهرنن 5

 یتسوم تیعفاو ؛ دیاقع دروخربزا هک د یا
 لابندا راهفرح ام .دوش هتخانش « اه یلر

 للا هاوخلد یاهجیتنهبات دوعن میه
 یستیسوم تمدخ رد هک یاهجیتت ۳

 ربو دیسبونب ناعیا ربار ناتیاهرظن

 امنیس هراتس یهزان ثحب :دینک دیق
 وه :

 اور ناوج ناگدنناوخ قح رد هک ارام هنامح ریب یاه هلمح نم «ناروپ مناخ"
 ! دیفاصنایب هک اعقاو . مدناوخ دیدوب ۳

 تیبوبحمو تیعقوم هبامش هک
 ارچ . دیزرویم تداسح ناوج ناگ دا

 ماست امش رود هک دینک لوبق دیهاوخیل

 با رت . دیدرک یزاپارناتیاهملیف . تساهدش

 دیدیسر ترهش هب . دیدناوخ ار ناتیاه
 دیهدب اهناوج هب ار نادیم . تسایب رگید

 رسکفو نم ! دینک توکس هثیمه یار و
 یاهفرح هک دنادب ء یفصنم مدآ ره منکیم

 دیدرک توکسیتدم .دروخيم بآاچک زا
 یسک رگیداما دیتخادرپ ندناوخ هب

 دنهاوضخیم عونت مدرم . دشنامش یا
 یاهوشمدرم . دنها وخیم هزات یاهادص

 نگبو . دنهاوخیم هزات یاهگنهآ و هزات
 الثماما . دناوخیم زاج طقف دناوخیم

 ینا ریایاههباع رد مهو دنا وخیمزاج
 ردمه یدروآرد نم یاهریرحت اش لوتبو

 .تداسح رطاخب هک دیئامش نیا ,تسیتشیادص
 ناوجناگ دنناوخ . دینکی م ریبعت هن

 یاسحارد ار هدنونش و دنناوخیمساسحا

 اركنهآ و رعش . دنزاسیم كيرش
 ودیتهمحریب یلیخ امش هن . دننکی م 2,

 اراهناوج تیقفوم دیناوتیمن هک لیخب ت
 اردوضخ مان مارتحا منکيم هیصو . تیپ

 .دیراذگاو اهناوجب ار یقیسوم و دینک ظفح
 ناگدنناوخ هب دیرادن قح ناروب مئاخ ا

 . دیهدتسنار تلاصایب و دب هملک ناوج

 رگید , اهفرح نیا .دینک مکح اهنآ یادم هرابرددیرادن قح امش.دنهاوخیم عونت مدرم
 . تسادیعبامش لثم یاهدننا وخ را

 یردیح نیهش مارتحا اب

 جم
 ناگدنناوخنیا یهبنپ هک مدرک یفیک هچ

 اراهنآ رتشیب نم هتبلا ! دیدز ار ناو
 دنیآیمهک دنتسه یناسک . مناديمن هدنناوح
 هب یمدق ار ام یقیسومودنناوخیمیزاوآ و
 یارب هک یریجت نیرته ۱ دننزیم ارقهف

 ناوج ناگدنناوخ مدوصقم -- اهنیا یادص
 .دیتفگ امش هک تسلامهتفای ناوتیم - تسا
 هکنانچمه و .درادن «تیصخت»اهتآ یادص

 ناگدنناوخیارب شوگ و گ . دیدوبهدرکا
 یماعت تاکرح . تسوگلا كي نز ناو

 باسحبشوگو گ زا هناروکر وک یدیلقت «
 همادا دوخ توکس هب هک ملاحشوخ . دیايم
 هدنناوخ ندناوخ هک یتار . دیهدیم
 عون نیا نایم رد , امش لثم یرادنا :
 ! دیآیم باسحب یگتسکشرس كي ناگدنناوخ

 نتشگ اب هک مدش لاحشوخ رهچونم
 ناوخمزاوآ یاهناوج زا یضعب تشم ل

 هک دو نیااش فرح نیرتهب .دید,

 هرابرد .دننکیم دیلقت رگیدمه زا
 لقب
۳ 

 ناونع یتسرد فرح اعقاو مه نازاگنهآ
 یرارکتویدیلقت ناشراک امامت هلب .دیاهدومن
 دننکیم ضوع اریتن . دنالوپ رودزم . تسا
 یقیسوملاحب ملد نه ۰ رگیدیگنهآ دوشیم
 ,ناخشورد واسیکن و دبراب رگا .دزوسیم

 ودلقم ناگدنناوخ نینچ ,اهنآ ناراو هک دشتسنادیم ناریا یقیسوم ناگرزبو ابع
 هبندروآ یور یاچب دوب دنهاوخ یلادصدب
 دردناتتسد ! دندشیم نیشنهثوآ ؛ یقیسوم

 ناوضع اراهتیعفاو هک رهچونم یاقآ دنکت

 «یروغغم سای » ۰ رادتسود ,دیدومن

 هم

 رطاخب ؛ یفرطیب تیاهنردامنیس هراتس
 یاه راننهعقت «یلعف یغیسوستیوه نتخاش زاب

 نارظننیحاص و دهیم باتزاپ ار هدیسر

 .دنک یم توعد هدنژاس ثحب نیارد ار

 (هیقب) تاغیلبتیوهایه

 رطاخب ودهجرد ساپس یهزیاچ زین نآ
 خوب رقم ملیق

 هراتس ءود زین «گراهپ» و «هلاح»

 ناثیاپييردتب هک دندوب تاغیلبتیایند رگید
 لامتسنامه هلاع .دش هنیشک یسرافیاهملیفهب

 شدورو هک فورعم یتاغیلبت ملیف كي تسدب
 یهایز یادصورسو لاجنج اپ زینابنیسب

 شقن هب یزاپ اپ زین كراهب و .دش وربور

 ملیف رد ار یبوخ یاههظحل «جولب» نرخپ
 .درکیم هدنز «ییایمیک»

 زانهمنوچمح زین كراهبو هلاح لاحرهب
 .دناهدیشک تسد تافیلبت زا هدیپسو

 مامت

 اهرا ونشج گنه رفهراب رد
 یاهتفهدنچ «اههراونشچ كنهرف» پلطم

 هنقونیا .دبآیم شیپ هنقو « شاهمادا رد

 هک !میتسه شاهدنسیون یراتفرگ نویدم ار
 . دشاب ریخ یراتفرگ میراودیما

 هدنهدی:هیده امنیس هراتس ناگ دنلاوخهب نادنم رثه

 هدامآوا زا «زار» ملیف هک وتسرپ ۳1

 یسیویجطبض ویدار هاگتسدکی «تسا شیامن
 ناگدنناوخ یارب 44۰ «ویلبد یو» لدم

 . تسا هتفرگ رظن رد امنیس هراتس
 نیوک دیناوتیم وا هیده تفایرد یارب

 .دهد رارق یاهزات ریس رد ,امنیس یتسپ قودنص سردآهب و هدرک رب اد ریث

 وتس رپ هبده نپوک

 . دیلامن لاسرا ۷

 ملیفدنچ رد یراب + تسا رارق وتسرپ

 زاغآ امنیس رد ار یاهژات تیلاحف , دیدج

 ناگر اتساب ار دوخ تباقر پیت رتنیابو دیامن

 یگ دا وناخ ما مان
 ست لغش
 سردآ

 او رپ یاباده هدن رب

 یلعولعهدن ربع رق مکتحب نا رهت زا (رادهناخ) هراتس رتفد رد ناگدنناوخ نیا یایاده یورسخ نیهن منا ,اورپ یایاده تفابرد , دناهدیدرگ اور ؛ یئادها یارب هدیسر یاهنیوک تایم زا ی
 یلباب یلع یاقآو هدیدرگ اورب_یلادها
 طببض ویدار هدئرب هعرق مکحب (ناگرگ زا)

 - ۳ هحفص ۲7

 تفابردیا رب دنناوتیم و تسا دوجوم امنیم
 یساست امنیس هراتس رتفد اب دوخ یایاده

[ 

 امس هراتس - ۱5« هرابش



 شوخ هلونلانیما یاقآ : ناده 8

 مسن يفع « یق دراعرت تیاهن 0 ۳۹ ِ 9

 یوس هسب شیپ و مرادیع میدقت یاهنایاح

 طسو ولپات شیپ ءراش تچ

 طسوولبات اما و
 مع یلسرو وح یاساهب :ناتیلط دخ

 یلسورپ واین مورب پالت تاپ صلح
 

 ءاصعا ثاپ و مک ادسپ مدرگ ربومریگب ۳
۱ 

 لیئارزص ینحب توملاتالح :راجا اب هل
 اضک اربوحرم هک تس ثم م ِ

 تشهب ون تنج رگ دب

 هنیذعناهانگ رطاخب ,یقح هک 7

 هلب « !ماهنیدن رتهزهیب س هل +
 ناحاک رطاعبار سلخم هک متفگیم رب ِ ِ

۳ 
 سل 7 :یصنیمن تسهب

 طف احارخ

 یسابرک ساع یاقآ : یرا 8
 ف

 یومن لوکش یلک ار سطخم 7
۳ 

 یاهتش ون هکنب هناخدور,۱ ۵ یهام ثاپ

 ی رادیب ۷ یاهفرک

 هک ال ! ینک نایهم

 كاپدرن زا مناح یحاماب نقومچالاح «دانفا هار

 ارریفح و هبایهام

 ماهسچول وب

 دنادپع ادخ :تشاد مهاوح یروسح تاقالع

 ب هب نیفشایاههچبو رب

 لاسش رد یهانوک ملیف .یزاسلیپ

 هک دناهدرب نیرود یواج دا ره و

 هننزاس .دراد مان « ایرد سورغ

 شنا رگیزاب و ینیس هللاتجح ملی
 تذرسچم میهاربا بم يفيس دیحم
 دایع و یوبگ یضترم - یفیس یلغ

 هکنیایارپ ۱5 لیماف وان دش مهنیا رخآ اما
 یمدنکیط ار كرابم لیماف ومان دناوتب مدآ

 ۱ درک بسن یئاوه لپ كي دیاب
 ناخ یکا مکیلملامالس حازم زا جراخ

 باوج مهنیا
 مسسصه رد ام . ینکیم یفطلمک -

 ميهتشاد بلطمو سکع شوکوک زا تسرف
 تشپ شیپ هتفه دنچ هک مه ار یقوئو زورهپ
 و سخع مشچب مهزاب . یدومن هظحالم دلج
 تشاد ميهاوخ بلاطم

 منیفرد رورهب هک دوب یئاهفرح هلب ۲

 هسش زاعف اما دنک یزاپ تارارآ یاهجنک

 تا :درکن ادیپ تیم
 رایساصتخا بلطم و سکع یدوزب ۳

 تشادمیهاوح « ناریا تخاس » ملیف

۳ 
 نیشا ك رمزاامش لثم مع اه _

 مییبنش فسأاتم تدع اششناو

 یخاپ

 یریگناهجزورهب یاقآ ناتسچولب شاخ 8

 میرخاخ هزابو هک فینک اعد » نیییادب

 هک تروضحب مضر هک

 ۷ یناثنهب نیدرق یا رب ۱

 ِ ملیف نیدو _ٍت ًابیح تب

 اما تس ۳ نیدرف هلب- ۲

 تسا هدومنن یزاپ یملیف

 مک تفطل و دایز تزع

 .دنتسه یفیس

 ملیف عنافو دمآ هک ناچمه
 نا رهت نیچ ۳ و لاش تاحعس رد

 تسا هتفر سرود یولج

 ناتو نیا قتع هک دیما
 زورهزور و دهد هفوکش ,اعسیس هب

 ددرگ ناثبیح یرتثس قیفوت

 هوتیمرتتم هتعهره امنیس هراتس - ۱
 تسدسب دیاهتسناوتتامش یراس رد ارچ الاح

 ندپرخرکفب ریداپ . دراد یتلعامتح دیروایپ
 دیاهداتفا
 یاهبه دیرادرک هک ار یاعهلجم لاح

 رهبتساددش پاپ ان هلجم هکنيا اپ

 ناتیارب* دیتسرفب «دشن لطاب ربمت شتمیف

 میزاد لاسرا
 رکذ هلجم رد هک یملیف شورف - ۲

 تسا نارهت شورف اهنت دوشیم

 هسردمرددیناوتیم ملپید نتشاد اب - ۳

 ردوامنیس ملپید قوف یارپ نویزیولت یلاع
 میس سناسیل یارپ تایتامارد یاهرته.دکشن ۰ ِ

 ۳ دینک تک ر
 ندش نادرگ راک یارب لوا هلحو رد

 یشامنیس لیصحت .تسزال یرطف هادعتس
 ار دادعتسا نیا دناوتیم تیادهیتسرد ریس

 ی
 یردیح هللابیبح یاقآ 8

 پاوجرد « لباقتم مالس ضرع اب 07
 ساوخ ساسارب طسو ولبات : هک ميوگيم ۱ ۳

 ولپ ات هک دینک لوبق ,دسریم پاچب تیرثک

 و یریم زا .درادن یدروم یروهظ زا طسو
 سا و ! ناتیلط دشاپمه ینایضر نسح

 ه دوشم لاسودیکییدمسمیلع و ناجرع

 یقوئوزورهب دزمتسد . دناهدش ادج رگیدمه

 .شطخ  ناموت رازه ۰

 ان

 ۹ وسیم 4 گپ لیوحت منکی

 اتفا می منکچ هب ریقح اجنیا

 ناجزا ار امش غاد م دا دوجو اب
 الا كيلع ما هدیما با لات جم"  1

 0 و ی

 تسا یتمالسقاچ

 وب امت ِِ دكناچهبح

 یحتاف دار نیمس - اهم طناو

 نمهب - ن رسحیق دیفع

 6۳۰در یمیمیرنخد بشما راتخم یقت - نز
 نز یلیقع یشترم کا ءاج ؛ هبنکی

 و اهلهاج قوئو رهچونم _- نما

 رکشما

 ورهپ هب مه ار امش مالات

 خ . دنابر میهاوخ یرداق جربا ودار

 رادهگن

 ومس.یفون و



۰ ۰ 

 یرتخد بشما - راتخم یقت نادنهرنهملیف نیتساف
 . دریمیم ریزرد هک ت

 نمشد - نیرفا ش 0
 كمدآ - ماکشوخ یرز تایحبآ همشچ
 هدرپتشپ كسورع - نویامح بشهمین دایرف - یدرونا

 هبشکی نز - ییانج هتشرف اهناسنا
 تشرفبش نیسح یراهبهتیراو - یعیطمثا

 زا یرتخد - اینرهپس روصنم داماد ولیکدس - یقوئو
 زارمش ارحص نیحتاف - دارب

 رسبکا - یئابطابط زیگناروش تایحبآ همشچ - یرد
 جاملید و اهلهاج - قوثو

 تگ ز اب - نامرآ
 هک زمان مدقکی - زامیتوب یگنزف یو

 كلاخ -- نایبیرق ژرمارف دیمارپ یایند -
 كمدآ - داژتب زورهب ینعهیت - یراهقریم +
 زورنیمتشه - یدیئات هنازرف هرجنپ -یئارسک «
 هتفه یتوع مناخ - یلشاف

 شوپاپ هلاح
 نشوجميلس دسحم : اوج دربیم جنر هک یدرم

 «سوباق دبنگ» مرادتتسود - یمتاخ اپ
 رصیق بس

 یزیربت یسحم لگویع
 زایسیدقت دورد و مالس هرقف كي

 مزادرپیات دیریگب لیوحت ار ,

 حرسیٍا ؛ یرداق جریا ر ِ

 فبمه دنولیلج یهاگ هتبلا
 . تساءهدز

 رتیپشقن رد یدرون امیاكيب یاجی

 مهدن ولیلج .دنکیم تبحس یلیع

 ازا ریشزا یرتخد لئوماس ملیف م

 رکش و نونمم ترخآ كي

 یناون رنعج یاقآ : نا
 زا دمب هتیلا ! هیهی مقا /

 و بآتیاهلاوئس اب هک هیهب

 ار.وگخساپ تاحقس ین

 ات كيدزت رواپب ار تاش

1 

 مهاپ ؛ لئونوپ یثول اپ

 ملیف ؛ فورمم شاقن یلاد ,
 نیسهابو تخاسار «

 فک رزبرهش - رتخد هس هب ناوتیم شیاهملیف
 دومن هراثا

 - راک هنیمزرد ؛ ودنارب نولرام ۳
 هراد ار مشچ كپ نازابرس ؛ ملیف ینادرک

 ملیف.دومنیم یزاب ندلام لراک قافتاب هک

 . تسا نرتسو

 هتخاس نموین لپار لئار , لشار 4

 .دوب ملیف رگیژاب دراودوو ناوچ . دوب
 ۱یس ره یلیخ یلیخو تا تبحم تابرق

 هداز نیج نیس یاقآ : لباب

 . دشاب بوخ امش لاح مراودیما []

 کا

 یراب ! ماهفالک امرک تس زا یهاوخب

 ینمالسقاچنیا ارچ»ندیخساپرس رب میورب

 -.یم متشاد هلب «؟دشهمانیتمالس قاچ لثم

 هک مدیسرع

 طسو ولپات مهدرم نارکیژاب زا -۱

 طسو ولبات پاچ الاو هن . تشاد میهاوح

 یمنمامت رتناژرا نانیارب نز ناکشیپرنع زا
 . دوش

 اب ار ام هزا هبحاصم هیهیا ۲

 هیالک عفر هک هللااتنا . دیناوخیم نیدرف

 ۱ دین زیم یحیلم دنخبل و دوشیم

 الامتحا + اهنامسآ زارفرب ملیف زا -۳

 , تشاد میهاوخ هنحس تشپ

 دنخبل كي هب ار صلخم الاح بخ

 رادهگنادخ ميوگپات !نک نامهیم یدنکوژ

 یقتدمحم یاقآ : هبردیح ترت 8
 هداز هللادع

 نوچ و دیسر رود ءار زا امش مالس[]
 !رنآدعب و دنک تحارتسا متشاذگ هوب هتس

 ار هلجم هک میلوگش یلک ۱ مریکب لیوحت
 اماو .دینادیم شیپ هتفه زا رتهب هتنعرح
 ؛ اه خساپ

 نولد نلآ یاهملیف مامت مان رکد ۱

 _ هتکشندرگ یوگخساپ بن اجنیا لاح را

 پلیف زاینسپ اما . تسین رودقم نامیارپ
 , قثع سفق زا دنترابع وا روهنم یاه

 : درز سیورزلور ؛ تسیفاک شاپ لکشوخ
 نیلوا « هدشمک ناهرف ۰ رختسا . نیتسیرک

 باتفآ , فچ + خرس «ریاد ؛ شارآ بش

 ؛ هایسپیلوت ؛ رگنایصع ؛ وروز ۰ حرس
 ..نایوج هثداح

 یقولوژورهب كرتشم یگنر سکع -۲

 , مشچب یا مه قوئو رهچوسمو
 :واکلثم یناریا یاهملیف شیابن ۳

 «یجراخ یاهرونک رد یجتپ ؛ تپرغ رد

 یساستخایاه هلج و نویزیولت زا رتثیب
 اهامنیس رد یشورف هجیتنرد . تسا هدوپ
 : ميیولب ارنآ امات دناهتشادن

 : دیهاپ ققوم . هایز تمحرم

 هداژیلع ارتیم ملاخ 8
 رکد و ماللاكيلع میدقت زا یپ (2

 هیامش هقالع زا جاوو جاه منامیم | یسرم
 اطتح میدید اروا رگا ۱ مناخ شوکوک

 ناتسیارب ار دوخ طختسد كي هک میوکيم

 تسیب رودقم نامیارپ مش رد . هتسرفپ

 بلطم و سکع شوکوک زا هتعه رص هک
 دوشیمهلحم تروصتآ رد نوچ میشاب هتناد

 رهرد اما ! امنیس هراتس هن ؛ همان شوگوگ

 مهزابو هتشاد پلطم و یسکع وا زا تیعقوم
 زا یهسلا , دیشاپ نئمطم .تشاد میهاوخ

 ۱ میوگب غورد رگا منک قد یهام قارف
 ریغلع ینیریش هب ناتزور و بش

 ۲ دا یبلظت

 : ناهنسا 8

 ماب روپ

 لوا !لیمافو مان نیاهب یساج 2
 داتفالیمافو مسا نیفزان نیاهب ممشچ هک

 یا هچیورب را رعن ۵4 مدرک رک

 دناهتشون همان كي قافتاپ . هلجم .دناوخ

 لاممساهمهنیا ۱ یه مدد هک مدید دمب اما

 هسسچ ناجیح هک هصالخ . تسا رمنکی

 شخونیاربلاوحاتیل رومام تسا هدیتک

 هرابرداماو ! هماساشرد وت لیفاف و هما

 یاهتشونیسرافملیف نآ دروم رد هک هچنآ

 مسریپ مهاوخیم اما . وبق تیاهفرح هی

 ینادیمویسانشیم ار نادرک راک نیا هکوت

 ارچ !دزایم یریظن یپ یاهراکحاث هچ

 تسهیلثم ؟ ناه یوریم شیاهملیف ندیدب

 ندومزآهرایود ارهدومزآ» . دنیوکیم هک
 راک نیاملیف تسایرابجا هچبح «تساطح

 شوجنینچنیا مه دمیو ینیبهب ار نادرک
 مه دعپ هک یبیبیم ارچ الما ؟ یدواج

 فیئکار تدوخ نوخ و یوتپ تحارات

 یلع دمحم ردیح یاقآ

 میوگیم طلغ رکا . میوکيم اجیب * يک
 ۱ تسا تسرد وکی

 كلایزوس وهکی » ! دوردب نم تسود
 4۱ مدش

 ... تاداهنشیپ
«۱ 

 داقبام باوج : رییدرس یاقآ 8

 دسیویمنا راهباوج ارچ . دونیمن هتشون
 میاهنشون حیحص خساپ ابآ هک مينادپ امات

 دیک یلععار دروسپا میرا ونیما ؟ هناپ

 . مرکشتم
 ینییسدوحم

 اش هجوت زا : ریپدرس یساپ [2
 یحرطاپارتاقیاصهحسم میراد .دصق, .ميرکشتم
 هدنزومآ سس ردو یراکتبا الماک و هزات
 یاهمانرپ نینچ ندرک لمع اب . میهد هئارا

 . دوپ دهاوخ ماوت مه زئاوچ اپ هک
 تشون ميهاوخ ار تاقیام تسرد

 فرز

 نیارد راب دنچ ؟ رییدرس یاهآ 8

 یزابو اهنادرگ راک زا هک ماهدناوخ نوتس
 پاچ هبجاصم هعسجرت . یجراخ نارگ
 امصتح هک مک داهنشيپ متساوخیم . دینک
 . دیناخثوپ لمع یهماج ار تساوخرد نیا

 روطب ینح - یجراخ یاه وگتفگ همچرت
 . تسا یلاخ هلجم رد شیاج هدرشف

 با وج

 یفوئر دلاخ : زا وها

 هسک تقوره ۰ ریبدرس خساپ []ل
 همجرتارنآ نتم , مياهدید یبلاج یوگتفگ

 داهنشیپ یارحا رد نيا دوچواب . مياهدرک
 روطپا درک میهاوخ نيحم ار یلاور ۰ امش

 میشاپ هتشاد یئاه همجرت نینچ موادم

 مینونمم امش هجوت زا

#۳٩ 

 هک منکیم بجعت : رییدرس یاقآ
 درمنارگیزا زا طسو ولبات لاحیات رولعچ
 پاچ طسو ولبا هک یتقو زا . دیاهشادب

 هتبلا . دنادوب دز نارگیزاب یگمه هدخ
 یزابزا امتح متساوخیم ! یل سورب زچب

 طسو ولبا ممه ناريا یاهنیس درم نارگ
 , دیشاب هتشاد

 نایمالغ قداص : رها

 درز

 ودیکیرد ارچ : رییدرس یافآ [2
 ود دیفسو هایس یاهولبات « هلجم هتفه

 شو ربیورهجنصبلطم هبهک طسو ولبات فرط
 مدوصفم , دوشیم پاچ یصوع دراد قلعت
 سکع شیپ هتضه نیمهرد التم هکتنبا

 هامنیسدرب رب ثيپملا ساره , هب طوبرم
 ,نانامرهق تکش هب طوبرم سکع یاجب
 هک تسین یتمحز زا فیح , دوب هاش پاچ
 دوش هتساک شخزرا زا ۰ یهچوت ییاب

 یلازریهن .دیحو : نارهت
 تفدزا رکشتاب : رییدرس خساپ ([]

 مینکیم هک یشالت همه اپ هنافسأتم , ایش

 زا هک یهاکپ ءاگ یراکنا لهس رطاخب
 یلاکشا نینچ راچد دنزیمرس یزاروارگ
 وءایسیاهولب ان هپ دب هب نیا زا . میوشیم

 ميهاوخقيقدهحوت طسو ولبات فرطود .دینس

-_ِ 



 كرم 9 قشع
 نا آ یدوو : یهتخاس وهتش ون

 ثاسپ رد تار « نلآ یدوو» یاهیس
 وشلیسالک یاهیدمک ثراو نا وتیم یلک رط

 هی لاهنپس تتسلاد اکیرما یاهیس یتس
 ..یدراهولرول ,نویک ,نیلپاچ,تسثكم .طسوت

 دادعتسا وهحیرقزا تناعتسا اب و دش هتخیر یب
 یمو بلپسر لامک هب نادر نیمه بان یاه
 وتماص نارودنامه رد امسیس نیا میس

 دسریم دوسح یلافوکش جواهب قطعا لپاوا
 یاسیستمک احابجیردنهب و دوشم روراب و
 هتداجوتکر ج اب هک اهیدمک عون نپا ؛ یلعا
 هچونروحم را و دزابیم کنر تفرگیم ناچ

 یاجاهینابزنیرهخ و دونیم رود نازاسلیف
 تسدرد یدهک و دریگیم ار هنداح و تک رج

 ۰ بوهباپ + یکیناد نوچمه یلاهنیدسک
 و - دنفایم ... سیلولیرج و نوتلکسادر
 .دوشیم رتثزان امسیس نیا تیفیک جیردن هب

 راک نتخاس یسک هک دیآیم رظب
 لواهچرد رد نآ همزال و - تسا یلکشم

 دصوتسایرکفشوخ و هحیرق ندوب اراد
 دیاخوتفرگ هرهب اهنآ ادب هنوگچ هکسا
 تنش كاپدزن تا رج تسا رطاح نسهب

 یارب نا رگ امپس هشیمه اما - هدشمک نآ هب
 یگنلد یوجب راپرپ و بوخ نارود نآ
 , دناویاد نان ار دوح

 بدناهنوعن ش)اتنآ قمر طاخ .دیدجن یا رب
 تاسش * دزن مینا ونیمار نآ ,نیرت زراب

 واهک زاهتعا نپا اب میریگب ارس * ردرا ودا
 هدرسک راک :اهنیدمک زا نتفرگ كمك دودپ
 .. بسا

 یاسیب اب ریخا یاه لاس رد و
 یاهءونج میونیم اشآ * نلآ یدوو »

 ثكيالک یاهیسک هبرجت و رکف زا یشور
 : ثراد هل رمهب دوخ ای ار

 تسا سون زنم دوخ هک « نلآ یدوو ۰
 سان : هتفاپمار ایم هب هلیسو نیمه اب

 تاک ح و ثداوح یاههباپرب ار دوخ راک
 زا رق؛تساهتآ ماجنا رادماهع دوخ هک كمك
 و زن رب هملاکم یعول هک یلاحرد ؛هداد
 ریواصت یاییاپ نآ رد زیل هدخ روتاکیراک

 قیفوتیلصا لماوع زا یکی و - دورپم شیپ
 تک رحزا وا هکتسنپا رد نلآیدوو یاهنیس

 - یم هرهب بساتم و یزاوم رولع مالک و

 لماک و ا یدک یتاظحل رد افیقد و - دریگ
 یا زاونم و بسانتم پیکر ث دنا ون هک دوشم
 ملپف نیارد هکناچ .دیامن هارا اهنآ را

 تسدزا بساتنیا لداعن یتاطحل رد ميسبیم
 كشخاههحص نا ردشراک و دوشیم حراخ وا

 هلصا یسک زاهک دنیآیم رظب دماج و
 واهک ار یلاههنحص ميروايب دایب - دن راد

 ار شزيمآ زنط دیاقع گرم و ادخ هرابرد
 هحمنیا زا یحبهک دنچره .بدذک ی م حرطع
 هک د ناهدش یریریب یلق .دصف وسعن اب اه

 امنیس یضحب زا یروتاکیراکاب اع اهنآ رد
 .ميوشيم هجا وم ماد بحاص یاه

 صاخ یاس وا هک یاهحص لثم
 یدلوس فورعم زاسلیف «نگ رب راهگنبا»
 .دن زیم هیانک نآهب و دریگیم رشهب ار

 رتشیب رد نمگ رب رامگنیا هک میلادی
 ار گر س و ادخ هب طوبرم یلیاسم شراتآ
 دیدرتوكناب ار دوخ تابرظظن و دشکیم شیپ
 .دیاسیم راهقنا

 زاپوکد و ریواصت هثارا رد «سگر ی
 شیامنیس یلکرولس هک دراد یصاخ هقیلس رین
 .دزاسیم زیامتم ار

 هک ی تصرف زا هدافتسا اب «نلآیدوو»
 وند رصمرابرد یلباسم ندیشک شیپ اب دوخ

 دنکی م یعس دروآیم مهارف .دنوادخ دوجو
 یاسنیس صاخ ریواصت و اهفرح .دیلقت اب
 بیم وسدزاس رتلماک ار دوخ یدمک نگر ب
 تارابعوتالمح ابدزودهحص ثابردهک میس
 «نلآ یدوو ۶ دعب و دننزیم فرح یصوصخم
 یاهراک زا یدیلقت پازوفک كي رد ار اهنآ
 خرمین هک یاهنحص هدیم ناشن نمگ رب
 هدناشوباریرگید هرهچزا یمین اهنز زا یکی
 تسا

 «توکس » ملیف زا اقیقد هنحص نا

 . .تسا هدش سابتقا نمگ رب

 راکشآ الماک نلآیدوو دصق هچرکا

 الماک وا یاهیخوش كابسنیا زونه ادا تسا
 ,دنیآیمن رظنب هداتفااح

 یاس راک ندرک روتاکیراک هتبلا
 حرسطع یاه ملیف و ما بحاص نازاسلف

 اهیلابلاتیا .تسینندیلادنخ یا رب ياهزات هوش

 دشب ینرهت یراروتاکیراک عوب نیا رد
 مه یناثخرد یاهراک هاگ و دنراد هزاوآ
 ,دناهد ومن ها را

 ودنودسج اکیرما كيمک یاهنپس رد
 گسیب و پوهبای یاهیدمک رد شیپ ههد
 ماجنایناهراک نیچ رگید یررلس مه یی زا رک

 یا ملیف زا یهانوک یاههحم و دشیم

 لالخ رد شیلصا تروص نامهب ار فورعم

 دولایداب دهب و دندروآیم اهیدمک عون نیا
 دی دا دیه طابترا | رچام هپ ار نآ

 نسلآیدوو یاهنیس گرم و قشع رد

 یا رچامهکی رولعبميبابيم یاهححل رتشیب ار
 هسوییویعیبط ریس كياب و موادم رول نآ

 سدسسچ زا یبیک رتملیف و دورمن شیپ مهب
 شییمدآكي یارب هک تسا هدنکارپ یارجام
 ثیک تاظحلهب دایز هجوت دباش دیآيم

 دوجوب هصق ریسرد ار یگدنکارب نیسچ عیافو

 نیسیلپاچیلراچیاهراک رددوچ دشاب هدروآ

 مسلیف میوشيم هجاوم یتیفیک نیبچ اب رین
 یورس زین نونکامه هک * دیدج رصع

 دشاب ییوخ لات دهاخ دنا ونیع تسا هدرپ

 داس هک اجنآات شیاهراک هباقع اب

 ههدرادیگتسبنلآیدوو راک قیفوت میروآیم
 یمتودن ز یم فرح یاهیمر هچ رد وا هکنبا
 تصرفواهب نا ریم هچ ات هدوعن رابتخا هک ار

 .دیامن هدایپار شیاهزنط ات دهد
 یهاگن هک «دولآباوخ » ملیف رد

 دونحم ونیفع العاک ار وا تشاد هدنپآ هب

 رسین وا شرگن و دید نادیم و مينابیم
 وقشع» هکی لاحرد - تشاد هدرشف یداعبا

 و حیسو تسا یاهتیمزوا یارب «گرم

 ملیفنیا نا وتیمهیاقمیا رب نیا رباتب دودحمان
 سپیاهدیدوا زاهک یناهراک تسناب ار وا

 رد رتشیبنآ تواعن و مینادب رتلماک رثا كي

 یسلآ یدوو اپ ملیف زیمآ زتطع یاهرظتن راهظا
 اهک ولاید هکنیا دعب و - دنکیم یناعئدوخ

 اب ودنپآیم رظنب رتهدخ رکق ملیف نيا رد
 دان ریگیم رارق دوخیاجرد یسانتم برص
 ] وردناکلآس تک : هقئاعم یهحص رد اهرف

 -یمستنک میوشیم *نلآ ی دوو» سروپ اب
 :دیوگ

 یراد یدایر تراهم یراقتت رد ون

 یتقوهکنیا یارب : دیوگیم پاوچ رد سیروب
 !منکیم نیرعت دایز متسه اهن

 دوحگ رم وقنع ملیف رد «نلآیدوو»

 بدوح راک نپا رد و دنکیم اهر هیسور
 مهیوسلو و یکسوپاساد صاخ یاههنشون
 ثاسب نیا زین یتصرف ره رد و دراد رظن
 یناجردو دریگیم زطهبار كيسالک یاههتشون
 یناکیرما ساخ طابتتسا و دید كي اب رگید
 هیسور مدرسم یوخوقلخ و ساخ لیاسهپ
 ملیفنیا رد اروا اع هک ی رولعب . دنکی م هاگن

 ادصعت ه مييابیم یصاع نیدمک كي رتشیپ
 وا _ .دنک ناربو ار اهنژرا یمه دهاوخیم
 اراها و دزانیم ریل یعسق دیافعهب یتح
 گسچهراپردرگید یلاچرد و دنکیم هکحح

 شیبهک دیامنیم زا ربا ییلاج تایر حلص و
 -یمساسحا و سمل اهیحوش نایم زا شیاه
 . دوش

 یفالحا یاهشرراهب ار دوح شی نیا 1

 یصاخناکم و نامز وا یاهفرح و .دنزیم مه

 .دریگیمنرب رد ار
 راک !رجامنیا نامرهف سبیرو یتفو

 داهب پوت كي یهناهد رد ار دوخ سرب
 یمشد رگس یوس یفاعتا رولعب و هتخاس

 زادمودوشیم هتخاش گنج نامرهق و كيلخ
 رد نلآیدوو هک تسادیپ الماک - دریگیم
 ؟ دراد یرظن هچ هرابنیا

 تسیهفوم هسیاغم و ندادناشن اب وا
 دازابرس اب راسگسج یاهلارثژ و نوئلپان

 حطروتسد نوللپا هک ياهحص رد اهوصحم

 هبا ردوخ داقتعا .دهدیم ار ینوتلپا ینیریخ
 ربازا و دنکی مع زا ربا گنج ندو هدوهب

 دهدیم ناشن نآهب تبسنار دوخ رفنت قیرط
 تاناکما زا هدافتسا اب « نلآ یدوو »

 داسچ نونراک یاس و كيمک یامیس

 اص یارب روصتنیا هک .دیامنیم یناثگ هدفع
 یا رب یزیچ مهزاب هدیآ رد ایآ دیآیم شیپ
 ؟تشاد دهاوخ نتفگ

 تسن وا ملیف نیا هک مینک لویق رگا
 دپابسپ ,دیآیم رلنب رتلماک شیاهراک ریاسب

 رنهتخپتسیراسسنلآ ی دوو راک هک ميربذپب
 .تسا هدش رتلماک و

 یدوو هدناوتیم هک تسوا مه عقاو رد
 بدهد تاجت ار نادرگر اک و نیدمک «نلآ

 رتتین ام ماسنکیعمرابودملیف زا دعب نوچ

 " میتفابيم یرارکت ار شیاهیخوخ و اهراک
 راک نابه اب نلآیدوو هک دعآیم رطنب و

 ناورد گر موقثع و دشابهدنماعمت شلوا
 دوچ .دشان تاجنوا رثاب وا یارب دنا وتیم

 یرورسیدمک وكيمک ی امیسیا رب یروآون

 میس .تسا یتایح و هبنوئلبا هلمح ماگنهب مهدجيه نرق رد ار
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